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Susogni készül az őszi falevél,
itt-ott megcsípte már a dér.
Ej, szimatom őszt remél.
Hűvös, hajnali a szél, ereje
is fogytán a nyári napnak,
a szőlőhegyen bort aratnak.
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KANDIKÁLÓ

Nyárnak vége, tél még sehol,
ködreggeles ősz honol.
Ködfátyol telepedett a tájra,
el nem repült kis madárka árva.
Szeptember van, kert ázik sárban,
napfény áztatta nyár tovaszállva!
Diólevél az, mi susog, dér csípte,
dió potyog, verik botok!
Szeptember van, jobb, ha tudod!

 



Művészeti kiállítás Mikházán

közterület



A fiatalos lendület csodákra képes
– Jó ütemben haladnak a szentgericei és bedei református templomok felújítási
munkálataival, de ezzel párhuzamosan példaértékű egyéb beruházásra is figyelnek –
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Az erdélyi egyházkerület által a tavaly a
magyar kormánytól nyert
pályázati alapból kapott
templomjavítási
támogatást a szentgericei és
a
bede-szentháromsági
református
gyülekezet.
Mindkét gyülekezet temploma teljes felújításon
megy át. A munkálatokat
a nyár elején kezdték el,
Szentgericén kiürítették
a templomot, a padlózatot feltörték, eltávolították,
majd egy új homokágyra téglapadlót építettek. A padok egy részét megjavították, újakat is készítettek,
megújult a villanyhálózat és a hangosítás, a falakat
kijavították, lemeszelték. Rendkívüli beavatkozásra nem volt szükség, az alap jó állapotban van, de
leszigetelték, körülötte drénrendszer építettek, megoldották a csapadékelvezetést, kijavították és lemeszelték a falakat és a tornyot, a tetőzetet megújították
és új cseréphéjazattal látták el, továbbá a harangok
villamosítását is megoldották. Ezzel párhuzamosan
megújult a gyülekezeti ház és parókia udvara is, új
járdákat és kerítést építettek, az udvart kivilágították.
A régi parókia közösségi házként működik, jelenleg
az istentiszteleteket is itt tartják, de teljes feljavítására nem futotta, ám az apróbb hibákat itt is kijavítják.
Bedében is új téglapadlózatot kapott a templom,
a padokat javították, ajtókat és ablakokat cserélnek,
a falakat kívül-belül javítják és meszelik, a tetőzetet
is megjavították és megforgatták a cserepeket, valamint megjavíttatják a hajlék szép és régi orgonáját is
– sorolta a lelkész. A bedei templomra 90 ezer lejt
kapak, Szentgericén a templom, a parókiaudvar és az
egészségügyi rendelő felújítására összesen 247 ezer
lejt, mindezt négy részletben. A rendelőjavítás már
augusztusban befejeződött, a többi munkálattal is jól
haladnak. Bedében még az idén hálaadó istentiszte-

letet tartanak, Szentgericén is remélik, hogy az év
végére befejeződnek a munkálatok, de az ünnepség
valószínűleg már jövőre marad. – számolt be elöljáróban a két gyülekezet lelkésze, Batizán Attila.
Tavaly a szentgericei gyülekezet a holland testvérek támogatásával a reformáció emlékére 500 gyümölcsfát vásárolt és ültetett el, 300 almát és 200 diót.
Idén folytatják a beruházást ugyanebből az alapból,
mert a terület egy részét be kell keríteni, az almafákat
cölöpös huzalokra vezetni. A gyümölcsfák gondozását a presbiterek és a gondnok végezték bérmentesen,
és a további teendőket is közmunkával végzik el. A
lelkész úgy véli, az intenzív almatermesztés beindítása példaértékű lehet majd más gyülekezetek számára
is, hogy meglévő területeiket hasznosítsák. Ha a fák
termőre fordulnak, a gyümölcsöt frissen vagy kipréselve is értékesíteni tudják, már most nagy igény
lenne rá.

Unitárius gyermektábor volt
Szentmártonban

Megkezdődött az új tanév

Van képünk hozzá

Ismét termésnapot ünnepeltek
Murokországban

Mászófal az iskolában
Megújult a tornaterem

(7. oldal)

Műanyagot gyűjtenek utcai kosarakban
Szeredában
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Pénz nélkül, de bizakodóan
Számos nagy projekt került kivitelezésre a községben, ami önmagában örvendetes és biztató, de ugyanakkor pénzügyileg megterhelő. Ehhez még hozzáadódik a kormány felelőtlen
pénzelosztási gyakorlata, és máris csőd szélére kerülhet egy kisközség költségvetése – derült
ki Balogh István polgármester számadásából.

Kevés az érdeklődő az iskolák
iránt
Tavaly pályázatot nyújtott be az önkormányzat a kormányhoz a község iskolaépületei állapotának javítására: a csíkfalvi, búzaházi
és vadadi iskolák javítására, korszerűsítésére,
a csíkfalvi napközi otthonos óvodaépület be-

munkálatokat, de nem jelentkeztek az építkezési cégek. A csíkfalvi napközi esetében mégis
sikerült előre lépni, a második hirdetésre jelentkezett egy ratosnyai cég, amely megfelelt
a követelményeknek, így szeptember 3-án aláírták vele a kivitelezési szerződést. A munkálatot egy év alatt kell befejezni. A kivitelezőre
olyan feladatok várnak, mint: külső szigetelés
és festés, védőjárda és lépcsők építése, gáz- és
villanyszerelés, belső vakolás, festés, padlózat,
illemhelyek és kazánház berendezése, lépcsőház befejezése, szennyvíz és esővíz elvezetése. Az eredeti tervben az épület bebútorzása és
játszótér kialakítása is szerepelt, de a lecsökkentett költségvetés miatt ezeket valószínűleg
nem támogatja a kormány. A továbbiakban
szeretnék harmadszor is meghirdetni a többi
tanintézmény munkálatait, remélik, hogy akad
olyan vállalkozó, amely kivitelezi ezeket.
A csíkfalvi napközi óvoda befejezése
630.891 lejbe (+TVA) kerül, a jobbágyfalvi elemi iskola megépítése 787.209 lejbe
(+TVA), míg a csíkfalvi, búzaházi és vadadi
iskolák javítása 2.550.755 lejbe (+TVA) kerülne.

Befejezik a csatornázást
Az utolsó munkálatokat végzi a kivitelező
cég a szennyvízcsatorna-rendszer megépítésénél. Jelen pillanatban emellett már folyik a
hálózat kimosása és a videokamerás hálózatvizsgálat, az észlelt hibákat a kivitelező ki kell
javítsa. A munkálatok átvétele után az egész
rendszert át kell majd adni az Aquaserv regionális szolgáltatónak, amelynek a törvény
szerint joga és kötelessége majd működtetni
azt. A mosási, tisztítási munkálatokat nehezíti
az, hogy sok helyen szemét került a hálózatba,
illetve földdel, kővel tömítődtek el az aknák.

Beruházott a megyei tanács
A megyi tanács munkálatokat végzett a
község területén: Jobbágyfalva és Szereda
között új aszfaltot húztak az úttestre, árkokat
ástak, megfestették a gyalogátjárót, helyreállították és lefestették a jobbágyfalvi híd korlátját, következik a jelzőtáblák kihelyezése.

Folyik a kultúrotthonok javítása

fejezésére, Jobbágyfalván egy új elemi iskola
építésére. Mindhárom kérelmet jóváhagyták, a
tél folyamán aláírták a támogatási szerződést,
tavasszal elindították a közbeszerzési eljárást
a kivitelezésre. Azóta kétszer hirdették meg a

Pályázatból származó európai források
felhasználásával a tavasz folyamán elkezdődtek a szentmártoni, búzaházi és vadadi kultúrotthonok javítási és korszerűsítési munkálatai.
Mindhárom épület esetében teljes tetőzetcserét, nyílászárók cseréjét, épületszigetelést,
külső-belső faljavítást és festést, padlózatot,
vízlefolyó- és kerítésépítést, mellékhelyiségek kialakítását kell elvégezni. A projekt az
épületek megújulása mellett magába foglalja
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Ápolják Nagy Ferenc emlékét

Vendégoldal: Csíkfalva község

Sajnos az elmúlt 18 év legnehezebb esztendejét éli a község vezetője pénzügyi szempontból, és ennek több oka is van. Az egyik
az, hogy a kormány olyan furcsa leosztási
szabályt alkalmazott, amelyre eddig nem volt
példa: akinek 2016 decemberében pénze volt
a tartalékalapban, az 2018 januárjában nem jogosult a teljes előirányozható összegre, csupán
annak felére! Mivel a községnek volt egy európai uniós pályázati előlege a számlán (amelyet csak az adott projektre lehet felhasználni
és nem másra), ezért a község is csak felét
kapta meg az idei költségvetésnek. Egy másik
ok az, hogy a közigazgatásban megemelkedtek a fizetések, de erre nem biztosítottak külön alapot, hanem azt a helyi költségvetésből
kellett kiszakítani. A harmadik ok az, hogy
több pályázatot sikerült megnyerni a községfejlesztésre és ezek idén egyszerre folynak,
ezekhez költségek és önrészek társulnak, így
további pénzügyi nehézségekbe ütköztek. Így
például a csatornázás befejezése alkalmából
szükségessé váltak bizonyos utómunkálatok
(vezetékmosás, videós vizsgálat), de három
kultúrotthon és öt iskola korszerűsítésére, építésére nyert pályázatok előkészítési költségei
(tervezés, konzulens, önrész), egy LEADER
pályázat várható költségei is, és nem beszélve
a működési költségekről. Mindezek ellenére
pályázati pénzlehívás szempontjából sikeres
időszak van mögöttük és bizakodóan tekintenek a jövőbe. Pályázatokat nyújtottak be a
Megyei Tanácshoz, a LEADER kistérséghez
(a község térfigyelő kamerarendszerére), a
CNI-hez (csíkfalvi kultúrotthon építésére), a
csíkfalvi sportbázis befejezésére, a testvérkapcsolatok fenntartására.
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40 rend népviselet, népi hangszerek, színpadi
függönyök, fény- és hangtechnika és 600 darab szék megvásárlását.

Magyarországi küldöttség érkezett augusztus
utolsó napján Csíkfalvára, hogy fejet hajtson néhai Nagy Ferenc zenetanár, karnagy sírjánál halálának tizedik évfordulója alkalmából.
A tisztelettevőket Pandák
Pál, Füzérradvány polgármestere és Tóthné Szabó Mária, a
Kézenfogva testvéreinkkel
alapítvány leköszönt elnöke
és a Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetség egyik
alapító tagja vezette. Pandák
Pál régi barátja és tisztelője volt Nagy Ferencnek, aki
megálmodta és létrehozta a
nemzetközi kórusszövetséget.
Nagy Ferenc álma volt, hogy a határok által szétszabdalt magyarságot a dal révén újra egyesítse,

ezért nagy lelkesedéssel járta a Kárpát-medencét és szervezte a kórusszövetséget. 2007-ben a
magyarországi kongresszuson két tárgyat kapott
barátaitól. Az egyik egy térkép, amely ábrázolja
a szövetség akkori
állapotát, feltüntetve
a szervezetet alkotó Kárpát-medencei
tagkórusokat, ugyanekkor nyújtották át
Nagy Ferencnek egy
faragott arcképét is.
Mindkét tárgy az
anyaországban maradt, de tisztelői most
ezeket is elhozták, és
az önkormányzatnak adták át megőrzés végett,
amíg megkerül annak méltó helye. A tárgyakat

átvevő Balogh István polgármester elmondta:
Nagy Ferencet élete és munkássága a községhez
kötötte, így a helyieket is kötelezi az ő emléke.
A találkozó végén a küldöttség a helyi temetőben
koszorút helyezett el az egykori karnagy sírjánál.
Nagy Ferenc 1935-ben született Búzaházán,
17 évesen már saját kórust vezetett. A régeni tanítóképzőben szerzett oklevelet, majd elvégezte a
kolozsvári zeneakadémiát. Mikházán és Jobbágytelkén kezdte zenetanári pályáját, majd Csíkfalván telepedett le, a helyi iskolában tanított, egy
ideig az intézmény vezetője is volt. Énekkarokat
alapított, kórusversenyeket szervezett, ő hozta
létre a Seprődi János Nemzetközi Kórusszövetséget, amelynek örökös elnöke is. 2006-ban Bartók Béla-díjjal tüntették ki, 2008-ban a Magyar
Kultúra Lovagjává ütötték. 2008. augusztus 8-án
hunyt el.

Rendhagyó szüreti bál Jobbágytelkén
Jelen pillanatban a szentmártoni kultúrotthon munkálatai vannak a legelőrehaladottabb
állapotban, a terv szerint idén mindhárom
épületen a tetőzetet és a nyílászárókat ki kell
cserélni: a szentmártoninál ez megvalósult,
Vadadban a tetőzetet kicserélték, Búzaházán
még nem épült meg az új tető. A népviseletet,
népi hangszereket, a hang- és fénytechnikát
már megvásárolták, a színpadi függönyök és
a székek beszerzése még folyamatban van. A
munkálatokat jövő év őszéig kell befejezni.

Megkezdődött a fociszezon
Szeptember 16-án megkezdődött a labdarúgó 6. liga (hagyományos nevén „falusi bajnokság”), amelyben továbbra is ott szerepel
a község csapata, amely a tavalyi idényt a 4.
helyen zárta. Az idén is sikerült biztosítani a
tavaszi idényhez szükséges pénzösszegeket és
a játékfeltételeket, a közelmúltban megtörtént
a csapat beiratása az új idénybe és láttamoztatták a játékosok igazolványait, előkészítették a
pályát az őszi idénykezdésre.
Ígéret van arra, hogy a kormány biztosítani fogja a szükséges összegeket, hogy befejezhessék a sportbázison az évek óta szünetelő
munkálatokat. A megyei tanács 2.500 lejjel támogatja idén a csíkfalvi focicsapat részvételét
a bajnokságban.

Segíte(né)nek a gazdákon
Az önkormányzat már három támogatási
szerződést is aláírt a megyei kataszteri hivatallal annak érdekében, hogy segítsen a gazdáknak a külterületen levő parcelláik jogi tisztázásában. Ennek ellenére valamilyen okból a
hatóságok és a szakcégek még nem indították
el a munkálatokat, ami abból állna, hogy minden tulajdonos területeit pontosan felmérnék,
telekkönyveznék, ezáltal mindenki ingyenesen telekkönyvhöz jutna, és utólag a hagyatéki
eljárást is ingyen lehetne elvégezni.
A földtörvény módosítása nyomán lehetőség nyílt a lakóház körüli belterületek könnyített eljárással való telekelésére. Az érdekelteket felkérjük, érdeklődjenek a polgármesteri
hivatalban és legkésőbb december 4-ig nyújtsák be a dokumentációkat.

Sajóvámosi küldöttség érkezett szeptember
első hétvégéjére Jobbágytelkére, hogy a két település együtt ünnepeljen a szüreti bálon.
Szeptember 8-án tartották Jobbágytelkén a
“nagybúcsút”, ilyenkor rendezi a helyi ifjúság
is a szüreti bált. Idén az anyaországi Sajóvámos
lakóit is meghívták a rendezvényre, így szombat
délután a két település fiataljai közösen ültek szekerekre, hogy mulatságba hívják a lakosságot. A
menet estére tért vissza a művelődési otthonhoz,
sötétedés után a hagyományos tánccal nyitották
meg a csőszök a szüreti bált, és meglepetésként a
sajóvámosi ifjak is bemutattak három néptáncot.
A búcsús ünnepet és szüreti bált a Jobbágytelki Kulturális Egyesület szervezte. Siklódi
István elnök lapunknak elmondta: már két éve
ismerik a sajóvámosiakat, akik tavaly idelátogat-

tak, majd meghívták a jobbágytelkieket az anyaországba, így most a helyi fiatalok úgy gondolták,
visszahívják barátaikat és együtt ünnepelnek a
hétvégén. A rendezvényt idén is a
Magyar Művészeti
Akadémia támogatásával szervezték,
ugyancsak ez az
intézmény támogatta az augusztusi “kisbúcsút”
is. A jobbágytelki
egyesület a Bethlen Gábor Alaptól is támogatást
kapott, így két hagyományos táncházat fognak
szervezni a faluban, várhatóan szeptember végén
és az adventi időszak beköszönte előtt.

Sajóvámos küldöttsége tavaly volt Jobbágytelkén, majd meghívták az ittenieket egy néptáncfesztiválra, most pedig ők kaptak meghívást
– tudtuk meg Váradi
Lajos vámosi polgármestertől. Számukra
nagy öröm, hogy
ismét itt lehetnek,
már úgy érzik, hogy
hazajönnek
ide.
Egyelőre kulturális
téren szerveződik a
kapcsolat, és a kapcsolatok családok között alakulnak. Sajóvámoson
jövő februárban tartanak disznótoros gasztronómiai fesztivált, ahová meghívták az erdélyi barátaikat is.

Jókedvűen daloló gyerekek
Az egyre ritkuló vagy lassan az egyházi gyülekezetek körébe visszaszoruló kóruséneklés közepette
érdekes és üde színfoltot jelent a székelyvajai gyermekkórus.
László-Fábián Júlia tanítónőtől megtudtuk: a nyári
vakációban hetente egy alkalommal gyűjtötték össze a
falu gyermekeit népdaléneklésre, és dalkincsüket
már tavaly előadták a vajai falu- és az ákosfalvi
községnapokon. Ezután a Bethlen Gábor Alap-

nál pályáztak a népdalkör működésére, így idén
már másfél
hónapig
dolgoztak:
hetente egyszer gyűltek össze a
tájháznál,
minden
alkalommal két-két népdalt tanultak meg. Meglepően
sok, egyszerre 30-40 gyerek vett részt ezeken
az alkalmakon, és olyan népdalokat válogattak

számukra, amelyek a gyereklelkekhez legközelebb állnak és a vidékre jellemzőek – tette hozzá
Csatlós Csilla kántornő.
„Elrepült a hat hét, nagyon szép volt, mindannyian élveztük” – summázta László-Fábián
Júlia, aki szerint ha ilyen korban beoltjuk a gyerekeket a népdal szeretetétvel, felnőtt korukban
is népdalszeretők, hagyományőrzők lesznek. Az
idén már sikerült zenei kíséretet is szervezni az
éneklő gyerekek mellé, de a népdaloktatást csak
vakációs tevékenységként folytatták, a tanévkezdéssel együtt a gyerekek ismét hangszeroktatásra járnak.

Nyárvégi élmények
Nem minden nyárádmenti gyerek otthoni pihenéssel töltötte a vakáció utolsó napjait,
egyesek számára már őszindító programokat
szerveztek. Így Vajában a tavalyihoz hasonlóan
most is román nyelvtábort szerveztek a helyi
diákok számára, amelyen egy héten át mintegy harminc, 5-14 év közötti tanuló vett részt.
A délelőtti foglalkozások nagy részében román
nyelvű kommunikációs gyakorlatok zajlottak, a
tevékenységek utolsó részében kézműveskedtek,
papírből szőnyeget szőttek, üveget és fát festettek, keresztszemes varrással próbálkoztak, régi
hímzésmintákat másolgattak. A tevékenységeket
több pedagógus vezette: László-Fábián Júlia,
Szabó Emília, Szilveszter Rózsa, Csatlós Csilla
Edith, Bandár Lili, Máthé Delinke. A kezdemé-

nyezést az ákosfalvi önkormányzat pályázat útján ezer lejjel támogatta.
A szentbenedeki gyerekeket is sikerült kimozdítani otthonról – tudtuk meg Nám Emesétől, az Együtt
Nyárádszentbenedekért Egyesület elnökétől. Ők
már több mint egy
évtizede kapnak
támogatást a belga
Kasterlee testvértelepülés részéről,
amelyet a helyi diákok nyári kirándultatására
használhatnak fel. A kapott összeghez a szülők
és az egyesület is hozzájárult egy minimális ösz-

szeggel, így egy 25 fős csapat vehetett részt
egy erdélyi kiránduláson: meglátogatták a szelindeki várat, Szebenbe utaztak, ahol a város
főterét csodálták meg, majd az állatkertet és a
falumúzeumot is bebarangolták. Az
Időutazás 2018 nevű programban
zömében gyerekek vettek részt, őket
néhány felnőtt és egyetemi hallgató
kísérte el, ez utóbbiak számára ez a
tevékenység szakmai gyakorlatnak
számít be. Nagyon szép emlékekkel
tértek haza, a gyerekek nagyon kedvelték a programot és a szervezőknek
sikerült mindenkit jól megmozgatniuk, ugyanis
a nap folyamán az utazás mellett 12,5 kilométert
gyalogoltak is.
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Gazdák ünnepeltek Mikházán
Szeptember 9-én hetedik alkalommal rendezett gazdanapot tagjai számára a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) Maros szervezete,
hogy keretet biztosítson az együttlétre, a közös kérdések számbavételére és
hasznos információk átadására.
A Csűrszínházban egy perces csendes főhajtással tisztelegtek a szervezet idén elhunyt elnöke, Csomós Attila emléke előtt, majd az új elnök,
Fazakas Miklós üdvözlő beszéde nyitotta meg a felszólalások sorát. Dr.
Sándor Tibor
László, Magyarország
bukaresti
nagykövetségének mezőgazdasági
és környezetügyi attaséja
gratulált
a
szervezőknek, Szabó
Árpád megyei tanácsos is köszöntötte a gazdákat, akiknek ez a rendezvény nemcsak ünnep, hanem tapasztalatcsere és tanulási lehetőség is lehet.
Dr. Torda Márta, a Magyar Fölművelésügyi Minisztérium nemzetközi és
Kárpát-medencei kapcsolatok főosztályának vezetője évek óta részt vesz
a Gazdanapokon, és gratulált a szervezetnek azért, hogy továbbra is az
itthonmaradás és a gazdák érdekében munkálkodik. Álmodni, kezdeményezni, belevágni – biztatott mindenkit. Arra is felhívta a figyelmet: a minisztérium a jövőben a fiatalok agrárképzésére fekteti a hangsúlyt, mert
a mezőgazdaság kemény, de biztos megélhetést nyújt a fiataloknak, és a
szülőföldön való boldogulás szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. Kocsy Béla, a magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külkapcsolati
igazgatója az együttműködés, öszszefogás szükségességét hangsúlyozta.
Végül Kozma Mónika mutatta be a Pro Economica alapítvány által lebonyolított sikeres anyaországi gazdaságfejlesztési programot, amely révén
a Maros-Mezőségen 495 jogi és magánszemély jutott pályázat révén maximálisan 15 ezer eurós fejlesztési segítséghez. A program folytatódni fog
Székelyföldön is, gazdák, vállalkozók tudnak nemsokára pályázni.
A program további részében a Csűrszínházban szakmai előadásokra
került sor a jelenlegi és várható támogatási rendszerekről, az élelmiszerbiztonsági kérdésekről, a sikeres értékesítés titkairól, a drónoknak a mezőgazdaságban való hasznosításáról, a fiataloknak az itthoni gazdálkodáshoz
való viszonyulásáról, az erdélyi kendertermesztés lehetőségeiről, cserepes
fűszerek, fűszerpaprika és tárkony termesztéséről és méhészetről is. Az
előadásokat kulturális műsorok is színesítették. Eközben a színház kertjében reggeltől folyt a munka a karácsonyfalvi, fehéregyházi, istvánházai,
sáromberki, sóváradi gazdakörök sátrainál, ők idejében begyújtottak az
üstök alá, hogy ebédet főzzenek a résztvevőknek.
Egy ilyen rendezvényről a kiállítás sem maradhat el, így szakcégek
mutattak be állattenyésztési kellékeket, eszközöket, népszerűsítettek traktorokat, feldolgozó üstöket. A mezőkölpényi borászat többféle nedűt hozott, a kebelei Cseh János lekvárokat, szörpöket, a marosszentannai Farkas
György tárkonyt, a balavásári Miklós György kevésbé ismert vetőmagvakat, a kisillyei idősebb és ifjabb Márkodi Sándor szárazbabot, zakuszkát és
babfőzeléket kínált. A héderfájai Bali Mihály savanyúságokat és lekvárokat sorakoztatott fel asztalán, a nyárádszeredai Lokodi Irén szőtteseket és
ékszereket mutatott be.

Falunap Madarason
Egy évtizede szerveznek évente közösségi ünnepet Madarason és Szentgericén, az ideit ismét a községközpontban tartották szeptember 1-jén.
A rendezvényt ünnepi istentisztelet nyitotta meg a református templomban, innen a kultúrotthon és iskola közötti térre vonultak át, ahol már
rotyogtak az üstök: főzeléket, pörköltet és gulyást főztek utcák szerint,
és kötényt öltött az anyaországi testvértelepülés, Abádszalók küldöttsége
is. Amíg az eledelek elkészültek és a zsűri is megízlelte azokat, a helyi
termelők hagyományos vásárában lehetett bámészkodni és vásárolgatni.
Ebéd után a madarasiak focicsatára hívták ki a szentgericeieket, a délutánt
kulturális programok töltötték ki, színpadra léptek a madarasi Kincses
és a szengericei Gyöngyös bokréta néptáncsoportok, majd Albert-Buzási
Margit nyugalmazott pedagógusnak az ez alkalomra elkészített, a 35 éve
épült madarasi iskolát bemutató kiadványát ismerhette meg a közönség id.
Szigeti György jóvoltából.

A hagyományokhoz híven az önkormányzat idén is nagykorúvá nyilvánította a 18. életévüket betöltött fiatalokat, idén húsz személy vehette át
az emlékplakettet és a szál virágot. Ezután teltházas előadás nyújtott nem
mindennapi élményt a több mint kétszáz nézőnek, a szeredai Bekecs néptáncszínház Ember az embertelenségben című táncműsora itt is meghatotta
a közönséget. A kora esti színpadi koncertsorozat tetőzte a hangulatot, a
Pentachord fellépése után Kaly és Felszegi Annamari már fel is pörgette
a nézőket, hogy aztán utcabálon és az idei utolsó szabadtéri nyári bulin
vezethessék le jókedvüket a községbeliek. Nagy György alpolgármester
lapunknak értékelve elmondta: nagyjából öt-hatszáz embert tudnak megmozgatni a községnapi rendezvények, amelyet idén saját alapokból szervezett az önkormányzat.
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Vidékünk adta Erdély legszebb hölgyét
A Erdély legszebb hölgye címmel és az ennek megfelelő koronával
tért haza az augusztusi magyarországi szépségversenyről a szentbenedeki
György Renáta Tünde.
A húsz éves nyárádmenti lány édesanyja
biztatására jelentkezett a Fásy Ádám szervezte Magyarok Világszépe versenyre, részt
vett a csíkszeredai előválogatón, ahonnan két
másik székelyföldi lánnyal együtt bekerült a
legjobbak közé. Tíz napos felkészülési táborban vettek részt Balmazújvárosban, mielőtt
felléptek volna a budapesti világversenyen.
Itt anyaországi, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai lányok léptek fel négyszer, végül Renátát
választották Erdély legszebb hölgyévé.
Renáta nagyon büszke arra, hogy bekerült a Miss Intercontinental Hungary legszebb
tíz lánya közé, számára már az is győzelem,
hogy egyáltalán részt vehetett egy világversenyen. Az eddigi legrangosabb megmérettetés
hozta meg az ötödik diadémot az ugyanennyi
versenyből: 2012-ben a Nyárádmente Szépe,
2014-ben a Bekecsalja Szépe, 2015-ben az
Erdély arca, 2017-ben pedig az Erdély szépe címeket szerezte meg mindeddig. Nagyon örül az újabb sikernek, de annak is, hogy mennyi rajongója, támogatója van. A szentbenedeki lány utolsó főiskolai évét kezdte
meg, pszichológia-pedagógia szakon tanul, és jelenleg erre szeretne összpontosítani.

Gáll Dezsőre emlékeztek
Az idei községi napok keretében barátai, falustársai és egykori csapattársai Ákosfalván emlékeztek meg az ASA egykori kiváló labdarúgójáról,
Gáll Dezsőről halálának huszadik évfordulóján: az ákosfalvi temetőben
emlékeztek és koszorúztak, majd barátságos öregfiúk meccsen pályára is
léptek.
Gáll Dezső neve sokak számára ismert: 1958-ban született és igen fiatalon megszerette a focit, majd Ákosfalváról 14 évesen a vásárhelyi Fások csapatához került, ahol csupán két évet játszott. A jó testalkatú, erős
játékosra felfigyelt
az ASA, átvitte az
ifjúsági csapatához,
ahonnan egy év
után bekerült a felnőtt csapatba és 17
évesen már a román
élvonalban futballozott, miközben a
román ifjúsági válogatott tagja is lett,
és az UEFA kupában is pályára lépett. 1985-ig volt alapember az ASAnal és olyan nevekkel játszott az egykori vásárhelyi aranycsapatban, mint
Hajnal, Fazakas, Ispir, Sólyom, Bölöni, Pîslaru, Varodi, Sipos, Onuțan. A
bombaerős ballábas játékos ezután a szászrégeni Avîntulhoz, majd a másodosztályos Elektromaroshoz került, a rendszerváltás után Magyarországon is szerencsét próbált. Tragikus hirtelenséggel hunyt el 40 éves korában,
1998-ban. Emlékére Ákosfalván gyerekcsapatok részévételével szerveztek
tornákat, az idei volt az első, amikor a helyi öregfiúk az egykori ASA-sokat
hívták meg emlékmérkőzésre, amelyen kortársai közül Onuțan, Bíró, Varró, Hajnal, Stoica, Fodor, Muntean, Both, Márton lépett pályára.
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Avatással nyitották meg az új tanévet

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 8:00-16:30
szombat 8:00-13:00
Telefon:0745067577
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A felújított iskolai tornacsarnok átadásával nyitották meg szeptember
10-én délelőtt az új tanévet a szeredai általános iskolában.
Szinte egy év után a diákok ismét itt tarthatják meg a testnevelési órákat, ezért Trufán József igazgató rendkívüli jelentőségűnek nevezte ezt a
napot, és az anyagi javak védelmére és megfelelő használatára kérte fel
a diákokat és tanárokat. Ugyanakkor elmondta: tanévkezdésre sikerült az
Andrásfalvi úton levő iskolaépület aulájában és lépcsőházában befejezni a
falburkolást és néhány osztálytermet is felújítani.
Az ünneplő diákokat és pedagógusokat üdvözölte Munteanu Claudiu Mihai helyi rendőrfőnök és a szülői bizottság részésről Kacsó István
tűzoltó parancsnok is. Magyarország csíkszeredai főkozulátusának vezető konzulja, Lukács Bence Ákos köszönetet mondott mindazoknak, akik
szívügyüknek tartották annak a beruházásnak a megvalósítását, amelyet a
magyar kormány jelentős összeggel támogatott tavaly, azaz egy autószerelő tanműhely építését és felszerelését. Az új tanév reménységet ad, hogy
lehet sikereket elérni és érdemes küzdeni, és remélhetőleg sokan lesznek,
akik nem Nyárádszeredától messze, hanem szülőföldjükön keresik majd a
boldogulást, hiszen ennek a vidéknek, Székelyföldnek és erdélyi magyar
közösségnek szüksége van minél több, szakmáját jól művelő emberre
– emelte ki a konzul.
A szeredai önkormányzat
okatásbarát,
évekkel ezelőtt európai
pénzek lehívásával iskolákat javított fel és bővített,
napok alatt befejezik a
főteret és az Andrsáfalvi
úton levő iskolát összekötő új járda építését is.
A tornacsarnok felújítása
után sem áll meg a városvezetés, hiszen a magyar kormány a segítségére van további, az oktatási
infrastruktúrába való befektetésekben: aláírta a polgármester egy két csoportos bölcsőde építési engedélyét, ezáltal a református egyház révén és
a magyar kormány támogatásával a régi dalárdaház helyén új intézményt
húznak fel, míg a katolikus egyház már meg is kapta azt az anyaországi
összeget, amelyből egy új napközi készül a kisvárosban – mondta el Tóth
Sándor polgármester.
Az 1970-es évek elején épült, igencsak idejétmúlt tornacsarnok felújításához tavaly novemberben láttak hozzá: első lépésben lebontották a
tönkrement és veszélyessé vált tetőszerkezetet, kicserélték a nyílászárókat,
felújították a falakat, fűtésrendszert, padlózatot, továbbá az épületben helyet kapott egy 7,5 méter magas, a megyében egyedinek számító mászófal,
amelyet az eddigi sportágak mellett ezután a gyerekek is kipróbálhatnak.
Az épület teljes felújítása 460 ezer lejbe került és a helyi költségvetésből
fedezték.

Ismét volt szemétgyűjtés
Szeptember 15-én a vidék is bekapcsolódott a világméretű takarítási
mozgalomba és a Let`s do it Romania hazai kezdeményezésbe. Maros megyében huszonkilenc helyen lehett bejelentkezni, de ennél jóval több helyen
takarítottak az önkéntesek.
Jedd községben egész hétre nagytakarítást hirdetett az önkormányzat,
minden településen kihelyeztek egy-egy konténert, hogy a helyiek oda
hordhassák a háztájon öszzegyűjtott hulladékot, lomot, és meg is látszott az
eredmény, hisz olyan nap is volt, amikor hétszer kellett a hulladékszállító
autónak fordulnia, és Jedden is szinte naponta megtelt egy konténer – tudtuk meg Bányai István polgármestertől. A hétköznapi nagytakarításban az
önkormányzat a munkásait és a társdalmi segélyben részesülőket is “bevetette” a közterületek, vízfolyások, erdők megtakarítására, illetve az azonosított törvénytelen szemétlerakatok felszámolására, s ebben két munkagép
is segítségükre volt. A munka a hétvégén is folyt, hisz sokan csak ilyenkor
tudnak időt szánni erre. A romák által lakott jeddi utcában is nagytakarí-
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tást szerveztek, közel négy
konténer hulladékot gyűjtöttek össze az övezetben,
így szinte minden udvar ki
van takarítva.
A szeredai középiskolában kéttucatnyi önkéntes
jelentkezett a hulladékgyűjtésre, ők a nyomáti
erdőben az alsó parkolótól
a domtetőig terjedő szakaszon dolgoztak, ahol mintegy harminc zsák szemetet
gyűjtöttek össze. Az erdőben mások is dolgoztak, egy vásárhelyi cég mintegy kéttucatnyi munkatársa látta fontosnak kivonulni, ők az alsó parkolót
tisztították meg, majd a nyomáti tetőtől Szentlőrinc felé indultak, de ott
kevés eldobált hulladék került zsákba.

Dejó – jótékonysági program indult
Új projektet indított a vásárhelyi Telefonos Szeretetszolgálat: diószedő
akciójukkal, a Dejó programmal szeretnék jövőben is fedezni a vásárhelyi székhelyükön kialakított menedékszoba fenntartási költségeit, ahol más
városból orvosi vizsgálatra vagy kezelésre érkező betegeket és ezek hozzátartozóit szállásolják el ingyenesen. A projektben partnerük a szeredai
önkéntes tűzoltóegyesület is.
A Van egy diófád a Nyárádmentén? Az idei diótermés felajánlásával
te is segíthetsz! jelmondattal indított kampány szeptember zajlik a Nyárádmentén, a gyűjtés keretében száz diófát céloztak meg, az útszéli fákról
elkezdték leszedni a termést, és szívesen fogadják a felajánlásokat, azaz
olyan személyek jelentkezését, akik hajlandóak az idei diótermés egy részét egy nemes cél érdekében adományozni. Húsz kilométeres körzetben
a szeredai önkéntes tűzoltók és a szeretetszolgálat önkéntesei leszednék
a diót, majd miután megpucolják, jelképes áron értékesítik. Ugyanakkor
számítanak arra is, hogy néhány vidéki iskola, illetve gyülekezet is pozitívan viszonyul a felhíváshoz, és néhány zsák dióval hozzájárulnak a
gyűjtéshez.
A dióértékesítésből befolyt bevételből a nyárádmenti, illetve székelyföldi betegek és hozzátartozóik számára szeretnének ingyenes szállást biztosítani a jövő évben is a székhelyükön kialakított menedékszobában olyan
embereknek, akik orvosi vizsgálatok, beavatkozások vagy kezelések végett
érkeznek Vásárhelyre, de nincs lehetőségük megfizetni a panziókban, szállodákban kért nagyobb szállásköltségeket.

Indulhat az ákosfalvi iskolaépítés
Megszerezték az utolsó jóváhagyást is, így már csak napok kérdése,
hogy elkezdődhessen egy új oktatási intézmény építése Ákosfalván.
A községi önkormányzat a PNDL-n nyert kormánytámogatást egy
napközi óvodát és elemi iskolát magába foglaló épület kivitelezésére. Az
épület a faluközpontban, a sportcsarnok közvetlen szomszédságában kapott helyet, védett, biztonságos helyen, és játszótér, sportlétesítmények,
parkolók állnak majd a szülők és gyerekek rendelkezésére. Az épület külső
kinézete és frontszerkezete a sportcsarnokéhoz hasonló, tehát jól beilleszkedik a jelenlegi környeztebe. A földszinten kap helyet a napközi óvoda
három tanteremmel és további helyiségekkel: konyha, ebédlő, orvosi rendelő, betegelkülönítő, mosdók, iroda, raktár, mindez modern bútorzattal
ellátva. Az emeleten az elemi iskolások tanulnak majd, itt öt osztályterem,
iroda, titkárság, mosdók lesznek berendezve. A beruházás értéke 2.735.549
lej, a kivitelezőnek húsz hónap áll rendelkezésére az épület befejezésére
és átadására.
„Nagy fontosságot kell szentelnünk a gyerekeink oktatására, a fiatalok itthonmaradására, és ehhez olyan beruházásokat kell szorgalmazni,
amelyek a község fejlődését eredményezik és lehetőséget adnak a fiatal
családoknak – és nemcsak – ahhoz, hogy jó körülmények között tudják
gyerekeiket nevelni” – nyilatkozta Osváth Csaba polgármester. Azért is
fontosnak tartja ezt a beruházást, mert a fiatalok családalapításkor és -tervezéskor több gyerekben is gondolkodhatnak, hiszen a községben adott
lesz legy olyan oktatási intézmény, ahol a kicsinyeik hosszabb program
szerint kapnak ellátást és felügyeletet. A községben pillanatnyilag nem növekvő a gyereklétszám, de az ingatlan úgy van tervezve, hogy a mostaninál
több gyereket szolgáljon ki, márpedig az elöljáró derülátó, hiszi, hogy „az
idő nekünk fog dolgozni”. Az intézmény megépítése nemcsak az emberek
jóléte szempontjából is pozitív elem, hanem új munkahelyeket is teremt a
községben – tette hozzá a polgármester.

