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Elkullogott a magány,
szerte foszlott, köddé,
elűzte a szeretet,
nincs itt helye többé.

KANDIKÁLÓ

Szobában a kis fenyő
oly vidámnak látszik,
ajándékkal telt ágán
csillagszóró játszik.
Maradjon a szeretet
ne csak vendégségbe,
költözzön a szívekbe,
legyen mindig béke.

Utcákat aszfaltoztak Jedden

– részlet Székely Endre szeredai református lelkész adventi gondolataiból –
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Nyárádmenti gombütő a világbajnokságon... 8

„A szeretet száll a földre”
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Gyanús tűzesetek Szentimrén ...................... 7
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A tartalomból
Vendégoldal: Nyárádmagyarós község ...... 2

Jégcsipkével hideg tél
díszíti a tájat,
ma ünnep van, Karácsony,
messze fut a bánat.





A Nyárádmente Kistérségi Társulás kiadványa, 158. szám, 2018. december

Karácsony
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Azt kell
megköszönnünk
együtt
a
mindenható
Istennek,
h o g y
megtartattunk, hogy itt lehetünk, együtt ünnepelhetünk. Isten kegyelméből tartattunk meg, egy
dologban egyek vagyunk tehát, még akkor is,
ha különböző élethelyzetekből érkeztünk ide.
Lehet, hogy egyik gondból, a másik valami
morzsányi örömből, boldogságból.
Adventben élünk, már csak néhány nap
választ el minket a karácsonytól, Krisztus érkezésétől. Ez pedig arra irányítja a tekintetünket, hogy várjuk a szabadító Jézust, az érkező
Megváltó Krisztust. Ilyenkor valahol érzzük a
szívünk mélyén, hogy valami megmozdult körülöttünk, mint akkor, ott, Jézus születésekor
megmozdultak az emberek, de még a csillagok
is az égen, mutatták a Megváltó születésének a
helyét. Ilyenkor érezzük azt, hogy minden megváltozik, utolér bennünket a vásárlási vágy, készülünk karácsonyra, vendégfogadásra, terített
asztallal, ajándékokkal, de oda kell figyelnünk
arra is, hogy készítse el mindenikünk a maga
szívét, készítse az utat a Jézus Krisztusnak. Takarítsunk a szívünkben, hogy amikor elérkezik
hozzánk a megváltó Krisztus, jól érezze magát
a szívünkben, a mi hajlékainkban, és érezzük

meg valóban, hogy a szeretet és a békesség
száll a földre.
Nemsokára felcsendül az ajkunkon az
ének: „Dicsőség a magasságos mennyekben az
Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Adja Isten, hogy békességben,
szeretetben éljük meg az adventi napokat és
így érjük meg a karácsonyt is együtt, és adja a
mindenható Isten, hogy az a szeretet, békesség,
jóakarat, amit ő elhozott erre a világra, ne csak
egy múló karácsonyi hangulat legyen, ne csak
a kialvó gyertyák fénye, hanem ott maradjon
továbbra is, karácsony után is, az esztendő minden napján a mi szívünkben, világítson, melegítsen és érezzük át Jézus Krisztus közelségét a
hétköznapokban is.

Adventi vásárban Szeredában

Az időseket ünnepelték Gálfalván

Van képünk hozzá

Elkezdődött az ákosfalvi iskola építése

Előkerültek a táblamázolók
Lefestették a szentlőrinci feliratot

(7. oldal)

Találkoztak Szent László lovagjai
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Sok pénz érkezett az idén
Az idei esztendő minden idők legjobb éve volt, soha ennyi pénz nem érkezett fejlesztésekre
a községbe – állítja Kacsó Antal polgármester. Minden beruházás mellé rendelkeznek saját
alappal is, így ha nem nyúl az állam a pénzekhez, zökkenőmentesen zárják az évet.

Új úton Selyébe

Az ősz folyamán elkezdődött a Magyarósról Selyébe vezető 4,5 kilométeres
községi út korszerűsítése. A sáncok és vízelvezetők kialakítása, az útalap megépítése
után novemberben leterítették az első aszfaltréteget. Jelenleg egy rövid sáncszakasz
betonlapokkal való kialakítását végzik,
s azzal idénre be is fejezik a munkálatot.
Mivel nem arra törekednek, hogy gyorsan
elvégezzék a beruházást, hanem hogy az
tartós legyen, a technológia megválasztásával vigyáztak arra, hogy ne tegyék tönkre az
első réteget, a másodikat pedig az idén nem
is húzták le. A beruházás értéke 5,1 millió
lej, és a kormány PNDL programjából támogatják.

Színvonalas szolgáltatás az
öregotthonban

Az idén három nagyobb javítást végeztetett az önkormányzat: újjáépítették a polgármesteri hivatal bejáratát és megoldották
az akadálymentesítést, továbbá elvégezték a
torboszlói kultúrotthon belső felújítását, így
ez néhány évig nem fog gondot jelenteni.
A magyarósi öregotthonnál idén mintegy 100 ezer lejes beruházást eszközöltek:

új irattárat alakítottak ki, három nagy kapacitású mosógépet és egy nagyobb kazánt
vásároltak, amely elegendő hőt termel az
intézménynek. Továbbá új helyiséget alakítottak ki, az eddigi ötszemélyes szobákat

négyszemélyesre csökkentették, de vannak
két- és egyszemélyes szobák is. Az intézményben jelenleg 40 bentlakó van, de nagy
a várakozási lista, mivel az intézmény az
egyik legolcsóbb a megyében. Az egy főre
eső havi költség közel kétezer lej, de különböző állami és helyi források bevonásával
mindenkinek tudnak 400-600 lejes kedvezményt biztosítani, és mindenki az igénye szerint válogathat szobát: a legolcsóbb
1400, a legdrágább 1600 lejbe kerül. Mivel
sikerült a megyei tanácstól is pénzt szerezniük, idén kisebb terhet rótt az önkormányzatra az intézmény fenntartása.
Tudják, mit szeretnének

Az önkormányzat fenntartásában egy
gyermekfoglalkoztató központ is működik Magyaróson: miután ingyen ebédet
szolgálnak fel, délutánonként az iskolások
egy részével felzárkóztató foglalkozásokat
folytatnak, a szülőknek szaktanácsadással
szolgálnak. Vakációk idején Torboszlóba és
Selyébe is kijárnak az alkalmazottak programokat szervezni.
Október folyamán sikerült minden közintézmény számára biztosítani a szükséges
tűzifát, de a törvény szó szerinti alkalmazása miatt a lakosságnak gondjai vannak a tüzelő beszerézésével, ezért most az történik,
hogy ha a népnek nem adják oda, ami az
övé, akkor elveszi.
A község megpróbálkozik minden kulturális pályázati kiíráson pénzt szerezni, de
szeretnének hozzáférni a magyar kormány
székelyföldi gazdaságélénkítő programjának támogatásához is. Ha a román kormány
elindítja új fejlesztési programját, minden
község egy-két projekttel próbálkozhat. Ha
ez benne lesz a 2019. évi költségvetésben,
akkor már tudják, hogy mit szeretnének csinálni.
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Adventi vásár Madarason

Vendégoldal: Nyárádmagyarós község

Az év elején a község csatlakozni tudott
a Digi szolgáltató fejlesztési programjához,
így sikerült az egész községet lefedni vezetékes telefonnal, kábeltévével és szélessávú
internettel, ezáltal Magyarós is elérte azt
a technikai szintet, amelyet az ország bármely települése.
A LEADER programon nyert pályázati támogatásnak köszönhetően teljesen
megújították a közvilágítási rendszert, több
mint kétszáz oszlopra szereltek új, LEDtechnikás lámpatestet, ugyanakkor olyan
fényérzékelő rendszert szereztek be, amely
automatikusan be- és kikapcsolja a világítást, így emberi kézre ezután nem lesz szükség. A pályázat részeként a három település
központjában időjelző berendezést állítottak fel, a forgalmasabb pontokon pedig videokamerákat szereltek fel.

nyárádmenti

Újabb beruházások
következnek

Három nagyobb beruházás esetében az
utolsó száz méteren vannak a közbeszerzési eljárásokkal. Magyaróson jövőben teljes
felújításon megy át az iskolaépület: megújul
a tetőszerkezet, a fűtésrendszer, kicserélik a
nyílászárókat, de még tűzjelző berendezést
is szerelnek. A beruházás értéke 2 millió lej,
és hamarosan kiderül, ki és mikor kezdheti el a munkálatot. A torboszlói óvodánál
500 ezer lejt használhat fel a kiválasztott
kivitelező, hogy felújítsa a tetőszerkezetet,
központi fűtést szereljen, kazánházat építsen, belső mosdókat alakítson ki, mindent a
21. századi követelményeknek megfelelően
vitelezzen ki.

Miután az előző kivitelezővel kénytelenek voltak szerződést bontani, újrakezdték
a közbeszerzést, hogy kiválasszák a magyarósi kultúrotthon korszerűsítését elvégző
céget. Itt is hamarosan győztest hirdetnek,
januárban elkezdhető a munkálat. Az előző cég kicserélte a tetőzetet, újjáépítették a
konyhát és vakolást is végeztek, de az elhasznált 230 ezer lej a 2,4 milliós beruházásnak csupán egytizedét jelenti.
Erősödhet a magánszektor

Két beruházás is megvalósulhat a következő időszakban Magyaróson. Kacsó
Lajos a LEADER programon nyert támogatást egy panzió létrehozására, ami lendíthet a község látogatottságán. Ennél jóval
nagyobb volna az a beuházás, amit Nagy
Tamás tervez: megvásárolta a Fazakas állatettenyésztő farmot, így a falu felső felében
egy húsfeldolgozót és takarmánygyárat építene. Ezzel a környék gazdáin is sokat segítene, mivel felvásárolná nemcsak a fölösleges szemesgabonát, hanem az állatokat is.
Svájci és német technológiát hozva szeretne
egy saját bekecsalji termékmárkát kialakítani, és nem nagy mennyiségű, de minőségi
hústerméket a piacra dobni.

Backamadarason harmadszor rendeztek
adventi vásárt december 8-án. „A tavalyi tetszett az embereknek, így idén is megszerveztük”
– mutatott körül a kultúrotthon nagytermében
álló vásáron Báthori Zsuzsánna, a Backamadarasért
Egyesület elnöke. A szervezet tavaly rendezte első
adventi vásárát, tavalyelőtt a
református egyház kezdeményezett ilyen eseményt. Így
idén mintegy húsz kézműves
és termelő érkezett portékáival a vásárba: az asztalokon
szebbnél szebb adventi koszorúk, asztali díszek, ékszerek, festett ládikók, újrahasznosított papírból
készült tárgyak, festett üveg- és kerámiatárgyak
sorakoztak. A szentgericei Szőcs család mézet és
méhészeti termékeket, a madarasi Makkai Piroska ínycsiklandozó savanyúságokat, lekvárokat,
zakuszkát, Kacsó Sándor helyi termelésű bort
és pálinkát tett az asztalra, míg Makkai Margit
néni a Mama-sarokba várta a látogatókat, de
Édes pillanatok címszó alatt mézeskalácsok,
sütemények, bejgli és kürtös kalács is terítékre

került. A gyermekeket Kacsó Delinke asztalánál
mézespogácsa-díszítésre várták, a legapróbbak
számára gyereksarkot rendeztek be. Az ötlet már
tavaly felvetődött, hogy amíg a szülők a kínálatot szemügyre veszik
és meghányják-vetik
egymással, addig a
csemetéiket valamivel le kell kötni. Így
a szervezők minden
szükséges
kelléket
beszereztek, az apróságok pedig szívesen
vágtak, ragasztottak,
díszítgettek a terem
egyik sarkában három pedagógusjelölt lelkes diáklány felügyelete
alatt. Kora este a helyi református ifjak léptek
színpadra rövid zenés műsorral, hirdetve, hogy
a téli ünnepkör és a decemberi lótás-futás közepette elfelejtjük lelkünket ünneplőbe öltöztetni,
megfeledkezünk az elesettekről, pedig ez az
időszak a szeretet ünnepe lenne, ha nem hagynánk kialudni szíveink lángját és visszatalálnánk
Jézushoz.
A vásárt egyrészt azzal a céllal szervezték,

hogy a nagy áruházak termékei helyett a lakosság
helyi kistermelők által előállított cikkeket vásároljon a fenyőfa alá, így főleg községbeli árusok
érkeztek, de néhányan jelentkeztek Nyárádszeredából, Ákosfalváról, Marosvásárhelyről is. A vásár mellett az esemény közösségformáló erejét is
kiemelte Báthori Zsuzsánna, hiszen itt találkozhat idősebb és fiatalabb falubeli, de az egyesület
tagjai is. Az elnök elmondta azt is: advent első
hétvégéjén a fiatalok a tavalyihoz hasonlóan koszorúkat készítettek és vittek el az öregotthonba,
az önkormányzathoz és 37 helyi családhoz, időshöz, akik közül nem egy évek óta ki nem lépett
a kapuján, így mindenki számára öröm volt az a
délután, amikor néhány percig megálltak az idősek mellett, elbeszélgettek, emlékeket idéztek és
együtt hullattak egy-egy könnyet is. A vásárban
megforduló Koncz László Ferenc lelkész örömének adott hangot, hogy a 2016-ban diakóniai céllal megrendezett első adventi vásárt továbbvitte
az egyesület, mert fontos az adventi együttlét,
ráhangolódás. Látszik, hogy az itteni emberek
szeretnek dolgozni, vannak értékeik, amelyeket
be kell mutatni, és advent a felértékelődés ideje
is, és ha értékeinket az Úr elé visszük, ő megáldja azokat – fejtette ki a lelkész.

Vásárok és gyertyagyújtás Szeredában
December 9-én déltután Szereda főterén is
megnyílt az adventi vásár.
Azért ezen a hétvégén, mert az egykori
mezővárosnak egyik ősi kiváltsága a Judit-napi
(december 10.) vásár, amihez kacsolódóan ebben az időszakban évek óta nem maradhatnak
el a kézműves vásárok. A tizenöt stand és négy
faházikó gazdag, színes kínálatot nyújtott a látogatóknak: ünnepi asztaldíszek, koszorúk, szebbnél szebb gyertyák, festett üveg- és kerámia tárgyak, hímzett terítők, ékszerek, horgolt, festett
terítők, díszek, mézespogácsák, méz, szörpök,
lekvárok, illóolajok. A fázósabbaknak forralt
bor, tea és pálinka is segített a késő délutáni,
kora esti hűvősben. A második adventi gyertya
meggyújtásával egyidőben és a Bocskai Dalkör
ünnepváró énekei közepette Székely Endre református lelkész tartott áhitatot, figyelmeztetve,

hogy Isten kegyelméből tartattunk meg. Ezután
a művelődési otthonban a Deák Farkas Általános Iskola elemi és felső
tagozatos diákjai mutattak
be másfél órás ünnepváró
irodalmi zenés-énekes műsort a mintegy háromszáz
fős közönségnek.
Az adventi időszakban december 16-án és
23-án is vásár van a szeredai főtéren, a négy vasárnapra pedig műsorokkal
is készültek. December
2-án meggyújtották az első
gyertyát a főtéri adventi
koszorún, akkor Drócsa
László katolikus plébános ünnepi szavait köve-

tően a diákok verssel és énekkel tették ünnepélyesebbé a pillanatot, majd a főtéri református
templomban Kilyén Ilka színművész és Molnár Tünde orgonaművész előadását hallgathatták meg
az érdeklődők. Ezt követően személyesen is megismerkedhettek a
művésznőkkel és CD-ket vásárolhattak. December 16-án Sándor
Szilárd unitárius lelkész osztja
meg ünnepi gondolatait, majd a
Bekecs néptáncegyüttes “morzsa”
csoportja ad műsort, december 23án Gecző András szentannai-andrásfalvi református lelkipásztor
tart ünnepi beszédet, majd az andrásfalvi hagyományőrző dalosok
ünnepköszöntőjére kerül sor.

Fenyőt és fényt vittek az időseknek
A Bölcs diákok nevű országos vetélkedőre
benevezett három nyárádszeredai középiskolai csoport közül a Fan-tasztikus 4-es csapat
látogatott el december 7-én késő délután a
helyi idősotthonba a Jónak lenni jó! és Adni
jó! jelszó alatt. A négy tanulót további három
iskolatárs is elkísérte: a diákok fenyőfát vittek az időseknek, amelyet az előzőleg maguk
készítette hagyományos díszekkel ékesítettek

fel. A fiatalok versekkel, énekekkel köszöntötték az otthon lakóit, majd gyertyafény mellett
elbeszélgettek velük, s az idősek is megnyíltak: gyermekkoruk karácsonyának varázsáról
mesélgettek az utókor képviselőinek, s a sok
évtizeddel ezelőtti élmények felidézése bebizonyította karácsony örök csodájának üzenetét:
az történik meg igazán, amiben hiszünk mi,
emberek. A két generáció azzal vált el, hogy

az ünnepi időszak után ismét találkoznak, a
fiatalok szívesen felajánlották, segítenének az
öregeknek, hogy kimozduljanak az otthon falai
közül, s a diákok kíséretében részt vegyenek a
közössség társaséletében is. Addig is a feldíszített kis fenyőt a középiskolások az időseknél
hagyták, hogy emlékeztesse őket: mégiscsak
vannak emberek, akik gondolnak rájuk is – számolt be Oltyán Judit tanárnő.

Nagyváradon jártak a mesemadarak
Idén is Nagyvárad adott otthont
az Aranytoll meseíró verseny országos szakaszának, ahol tizennégy romániai megye és az anyaországi Pest
megye legjobb negyedik osztályosai
találkoztak: a 33 tanulót közel 400,
a megyei szakaszokon versenyző
diák közül választották ki a határon átívelő döntőre – tudtuk meg a

nyárádszeredai
Marton
Irén
tanítónőtől,
megyei szervezőtől. Maros
megyét három
diák képviselte a november
végi döntőben:

a szeredai iskolából Szász Noémi Zsuzsánna
(felkészítő tanítónő Marton Irén) és Tőkés-Baranyi Eszter (tanítónő Covaci Ilona), valamint
a vásárhelyi művészeti szakközépiskolából
Mihálydeák Tünde Sarolta (tanítónő Póra Annamária). A döntőben megírt mesék díjazása
nyomán Szász Noémi Zsuzsanna és Mihálydeák Tünde Sarolta a Napsugár gyermeklap különdíját és dicsérő oklevelet vehetett át.
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Megújult a jeddi kultúrotthon
Novemberben táncmulatsággal avatták fel a részlegesen megújult
jeddi művelődési otthont.
Felújították a tetőszerkezetet, a villanyhálózatot, központi fűtésrendszert szereltek, új nyílászárók, padlózat, az előtérben új padló,
belső illemhelyek, a nagyterem pedig új arculattal, álmennyezettel,
padló- és falburkolattal. Így méltó körülmények között került sor november 24-én az avató kosaras bálra. Bányai István polgármester szerint nemcsak felavatják az otthont, hanem ezután élettel is betöltik, egy
hónap alatt már négy rendezvény helyszíne lesz.
A beruházás a községháza szegénység
kiszorítását célzó szociális projektjének keretében valósult meg
európai alapokból: a
művelődési otthon a
követekező két évben
más jelleget is kap, a
projekt keretében szociális központként fog
működni. Nincs sok
kulturális
esemény
egy év folyamán, ami
pedig lesz, az elfér az épületben hétköznapokon sorra kerülő szociális projektek, rendezvények mellett – véli az elöljáró. A községvezető
szerint jó lehetőség volt ezt a beruházást elvégezni a projekt keretében.
A jeddi épület húsz éve nem volt javítva és tarthatatlan állapotok uralkodtak itt: a tetőszerkezet ázott be, a falakon is lecsorgott a csapadékvíz, a padló felpúposodott, a csempekályhák repedeztek – egyszóval
nem lehetett itt már egy civilizált rendezvényt megtartani. A beruházást két hónap alatt végezték el, a projektből 100 ezer eurót tudtak ide
fordítani. 2019-ben saját alapokból szeretnék az épületet kívülről is
teljesen megújítani.

nyárádmenti

KIS ÚJSÁG
158. szám, 2018. december,
szerkesztő: Gligor Róbert László
Grafikai szerkesztés: Leguan Designs
Megjelent 3500 példányban, nyomtatta a CopyPlus, ingyenes szám.
www.nyaradmente.ro, grobi@lorinfo.ro, 0744-525-926

nyárádmenti

5

KIS ÚJSÁG

Többfunkciós fénymásoló az iskolában
A csíkfalvi általános iskola
2008-ban kapott a megyei tanfelügyelőségtől egy multifunkcionális,
nagy teljesítményű fénymásoló/
nyomtató berendezést, amelyet a
tanári közösség használt tanórára
való felkészülés céljából.
Mivel ez már igen elavult és
szinte használhatatlanná vált, megfogalmazódott az igény, hogy új
eszközt kellene vásárolni helyette,
mivel a mai korban nélkülözhetetlen egy ilyen fénymásoló/nyomtató a munka hatékony előremenetelében.
A megvásárláshoz szükséges
anyagi feltételek hiányoztak, ezért
az iskola a Bethlen Gábor Alaphoz
nyújtott be pályázatot, amelynek
nyomán 300 ezer forintot nyert, így idén szeptemberben egy Canon
Image Runner 2535 I multifunkcionális berendezést vásároltak a meglévő tíz éves gép helyébe. Az új eszköz nagyon jól működik, megkönnyítve a pedagógusok mindennapi munkáját.

Ezüstérem a gombfoci VB-ről
November végén Portugáliában zajlott a nálunk gombfociként ismert szektorlabda világbajnokság.
A lisszaboni világbajnokságon a portugálok mellett Brazilia,
Spanyolország, Japán, Magyarország és Románia játékosai álltak
asztalhoz. Hazánk válogatottjának keretét a vásárhelyi Pákai György,
Moldován Károly, Valics Lehel, a jobbágyfalvi Varga Ervin, illetve két
erdélyi, de jelenleg Magyarországon tartozkodó játékos, a vásárhelyi
Mártonfi István és a kolozsvári Debreczy István alkották.
A szektorlabda egyéni versenyében a magyarországiak bizonyultak a legjobbnak, a legkiválóbb nyolc játékos közül öt szerepelt
a piros-fehér-zöld színekben, az erdélyiek közül Pákai az 5., Varga
a 7., Mártonfi a 8. helyen végzett. Csapatversenyben Magyarország
és Románia összecsapását az anyaországiak nyerték, így a mieinkek
kénytelenek voltak beérni az ezüsttel. A tizenkét érintéses játékban
a brazilok taroltak egyéniben, míg Románia Portugáliát felülmúlva
bronzot szerzett.
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A Nyárádmente Kistérségi Társulás,
a Nyárádmente LEADER Egyesület
és a Natura 2000 Gondnokság

Áldott karácsonyt
és
Boldog Új Évet

kíván a Nyárádmente minden lakosának
és a Nyárádmenti Kis Újság minden olvasójának!

BÚÉK 2019!
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Tisztelt ügyfél! Tisztelt vásárló!
Amennyiben építkezési anyagokat és egyéb használati termékeket szeretne
vásárolni, kérjük tisztelettel, keresse fel üzletünket Nyárádszeredában, a piac
mellett.

Kapható: tégla, cserép, cement, vas- és faanyagok, különböző ragasztó
és simító anyagok, szaniter termékek, festékek, szigetelő anyagok, fa- és
fémlemezek, kézi és gépi szerszámok és sok egyéb más.

Az Ön pénzéért cserébe segíteni szeretnénk a termékek kiválasztásában,
szállításában és árának megbeszélésében.
Megrendeléseket és házhoz szállítást is teljesítünk.

ÚJ

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 8:00-16:00 óra
szombat 8:00-13:00 óra
Telefon:0745067577

nyárádmenti
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Lefestették a magyar feliratot Szentlőrincen
Ismeretlen tettes néhány napja festékszóróval próbálta lefesteni a
magyar feliratot Kisszentlőrinc helységnévtábláján a Vásárhely felőli
faluvégen. A táblákat november végén helyezte ki a megyei tanács,
illetve cserélte le az addigi egynyelvű táblát kétnyelvűre. A megyei
intézmény műszaki osztálya az eset
kapcsán annyit közölt: feljelentést
tesznek a rendőrségen ismeretlen
tettes ellen, továbbá a munkatársak
megvizsgálják a mázolást, és amennyiben a festéket nem lehet eltávolítani, akkor a táblát leszerelik és újat
rendelnek helyette, majd kicserélik. Másnap ez meg is történt, a festéket eltávolították, a tábla a helyén maradt.
2012 januárjában a városhoz tartozó Székelymoson bejáratánál is
máig ismeretlen tettes barna festékkel lemázolta a magyar megnevezést, de azóta a festék szinte teljesen lepattogzott, így ismét olvasható
a magyar megnevezés is.
Bronzkori kincsekre bukkantak
Szeredában
November 14-én
Szereda határában egy
detektoros kincsvadász
bronzkori tárgyakat talált: 2 üstöt, 1 sisakot,
7 baltát és 8 karperecet.
Nem tudni, hogy rituális vagy mindennapi
használati eszközként
használták-e
ezeket
vagy valamilyen áldozatként ajánlották fel a tárgyakat valamilyen
istenségnek. Az i. e. 1400-1300 körül készült leleteket restaurálják,
majd Bukarestben felértékelik. Ha a sisak műkincsnek bizonyul, értéke meghaladhatja a 10.000 eurót, amiből a jogszabály szerint 45%
a megtalálónak jár.
Elkészült a környezeti kézikönyv
Lezárult az az Erasmus+ projekt, amely magyarországi, szlovéniai és romániai intézmények
és iskolák bevonásával valósult meg – derült ki
a nemrég Gálfalván megtartott tájékoztatóból.
A Vissza a természetbe (Back to nature)
projekt célja egy kísérleti, természetközeli, újító
szellemű pedagógiai segédanyag kidolgozása
volt, és 2016 október 1-jétől idén szeptember 30-ig zajlott, kivitelezésében egy-egy magyarországi, szlovéniai és romániai intézmény
és iskola vett részt partnerként, többek között a gálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskola. A projekt során egy kézikönyv készült
el, amely egy magyarázó, általános részt, egy módszertani gyűjteményt és egy lecke- és tevékenységi terveket tartalmazó részt foglal magába. A cél egy olyan segédanyag, amely a környezetvédelmi
témáknak a különböző természettudományi területeken való iskolai
alkalmazására buzdítja a pedagógusokat. A lecketerveket idén a pedagógusok megismerhették, majd a saját iskolájában kipróbálhatták,
aztán augusztus végén Szentlászlón tartottak egyhetes tábort, ahová
mindhárom iskola 15-15 diákja jutott el, hogy a pedagógusok velük is
kipróbálhassák a tanaanyagot. A visszajelzések szerint ez egy sikeres
tevékenység volt, a végeredmény pedig azt mutatja, hogy az elkészült anyagot a pedagógusok is szívesen alkalmaznák. Gáspár Ildikó,
a gálfalvi iskola igazgatója úgy érzi: ha a pedagógus tapasztalatot
szerez és az információkat tovább tudja adni a gyerekeknek, azzal
az iskola is nyer. A kézikönyv hamarosan kiadásra kerül és eljut a
pedagógusokhoz is, ám számos olyan anyag született a két év során
során, amely helyszűke miatt a kiadványba nem kerülhetett be, de
ezeket elektronikus formában is terjeszteni fogják, és hamarosan a
projekt honlapján is elérhetők lesznek.

Kettős tűzeset pusztított Szentimrén
November végén kétszer is tűz ütött ki Szentimrén. 28-ikáról 29ikére virradó éjszaka tűz ütött ki a szentimrei gyülekezeti ház tetőterében. Az éjfél után fellobbanó lángokat már nem tudták megfékezni
sem a helyiek, sem a riasztott tűzoltó egységek, így jelentős anyagi
kár keletkezett a néhány éve átadott ingatlanban. 30-ikán este a közvetlen szomszédságban lobbant lángra egy istálló és szénacsűr, amiből ugyancsak a falak maradtak meg. A tűzoltók is, a helyiek is csak
találgatnak, és mindenképp furcsának tartják, hogy egymás közelségében keletkezett a két tűz, de semmilyen érdemleges biznyítékkal
nem rendelkeznek.
A gyülekezeti házból
a helyiek és a tűzoltók
mindent
kimentettek,
amit lehetett: palástokat,
énekeskönyveket, székeket, orgonát, zászlókat,
az irattárat, de közben az
emeletet is elborította a
tűz. Az oltásnak reggelre
lett vége, de nem sokára
ismét fellobbantak a lángok: ezáttal enyhébben és ezt hamar eloltották a helybéliek.
Az alig néhány éve átadott gyülekezeti ingatlan nagy része kiégett, bútorzata és felszerelései szinte teljesen kiégtek vagy tönkrementek. A gyülekezet presbitériuma szerint akár hetvenötezer eurós
kárt is szenvedtek csak az épület elégésével, nem számolva a berendezést. Így az elkövetkezőkben a gyülekezet kénytelen a volt kántori
lakást használni (mivel télen a templom a hideg miatt nem használható), amely viszont jóval szűkebb, emellett nehezen fűthető.
A gyülekezeti ház biztosítva volt, de még nem tudják, hogy mennyi kártérítést ítél meg számukra a biztosító társaság. A gyülekezet
presbitériuma adománygyűjtésbe kezdett, a Szigeti Árpád lelkész által közölt felhívás szerint minden gyülekezetet és jóindulatú személyt
arra kérnek, hogy lehetőségeik szerint támogassák a szentimreieket
az újjáépítésben. Adományokat a gyülekezet bankszámlájára lehet
folyósítani: RO73RNCB0193157342340001 (BCR bank, Marosvásárhely)

Járt a Mikulás, jön az angyal
Idén is megpróbáltak a nyárádmenti önkormányzatok a gyerekek
kedvében járni, decemberben egy kis ajéndékcsomaggal kedveskedni.
A rendelkezésünkre álló adatok szerint Remete községben közel 600
gyereket örvendeztetett meg az önkormányzat, Csíkfalva községben
mintegy 260 iskolásnak jutott egyenként 10 lej értékű ajándék, Szeredában a Surtecnek és Rotarynak köszönhetőn 7 ezer lejből került ajándék 588 gyerek kezébe, Ákosfalva községben az önkormányzat és a
Surtec 11.200
lejből
juttatott
gazdag
csomagot 499
gyereknek. Az
Angyalt sem
hiába várják:
Jedd községben a Rotary
jóvoltából
mintegy 400
gyereknek jut
majd “cipősdoboz”, Csíkfalva községben 100 idős személy (80 évet betöltött)
kap egyenként 15 lejes csomagot az önkormányzattól, Bere községben 240 személy (iskolások és 80 évet betöltöttek) vehet át ajándékot, Magyaróson 200 gyerek és 170 idős (75 évet betöltött) 7 ezer
lej értékeben, Gálfalva községben 246 gyermeknek jut egyenként 30
lejes édességcsomag, Madaras községben a Rotary az óvodásoknak
és kisiskolásoknak adományoz, az önkormányzat pedig közel 200
gyermeknek nyújt át 30 lej értékű ajándékcsomagot.

