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Indénre is biztosított a SMURD
A Maros Megyei Tanács az idei költségvetésből egyenként 900
ezer lejt osztott le Szeredának és Ákosfalvának, amelyből a helyi
SMURD-egységek dolgozóinak fizetését lehet biztosítani.
Előkészületben van egy törvénytervezet, amely szerint a katasztrófavédelmi hatóság (ISU) átvenné a SMURD-egységeket, azaz
orvosi és adminisztratív szempontból teljesen azok átkerülnének az
országos hatósághoz. A kérdés a szenátusban van, ha ez jóváhagyja
és az államelnök kihirdeti, akkor törvényerőre emelkedik.
A tavaly január 1-jétől idén március 15-ig a szeredai egység összesen 894 bevetésen vett részt, ebből Szereda területén 300 esetben,
Bere községbe 67, Magyarós községbe 82, Csíkfalva községbe 95,
Havad községbe 16, Gálfalva községbe 161, Hodos községbe 36, Remete községbe 104 alkalommal szálltak ki, de riasztották őket egyéb
helyekre is (33).
Ugyanabban az időszakban az ákosfalvi egység 1560 esetben
szállt ki: Ákosfalva községben 519, Nyárádkarácson községbe 404,
Dózsa György községbe 226, Madaras községbe 139, Balavásár községbe 102 alkalommal, de riasztották őket a megye más részeire is
101 esetben, és 69 közúti eseményhez is ki kellett vonulniuk.

Új kerületi iroda nyílt
Március 27-én sajtótájékoztató keretében új kerületi RMDSZ irodát adtak át Szeredában.
Az RMDSZ szeredai körzetéhez hét község tartozik: Gálfalva,
Csíkfalva, Hodos, Bere, Magyarós, Havad és Szereda. Eddig a körzeti iroda a kultúrotthon emeletén működött, Rigmányi Ida vezette,
hozzá Veress Tünde személyében nemrég újabb munkatárs is csatlakozott. Az irodát kiköltöztették a főút mellé,
a Rózsák utca 19. szám
alá. Ezután nemcsak
RMDSZ-es kérdésekben
nyújtanak itt segítséget, hanem mindenben,
ami “magyar ügy”, az
olyan kérdésekben, amit
a magyar kormány is
támogat, így az állampolgársági okiratok rendezésétől a család- és
gyereksegítő programokig, amelyeket a székelyföldiek is igénybe
vehetnek (babakötvény, “köldökzsinór” program, Start-számla, stb.).
Kihelyezett konzuli napokat is szerveznek majd, hogy ne csak Vásárhelyen, hanem vidéken is igényelhessék a magyar útlevelet a magyar
állampolgárságú személyek. Céljuk, hogy minél szélesebb réteget,
több ügyfelet tudjanak kiszolgálni, tágasabb, látható, elérhető helyen
nyújtsanak válaszokat.
A tavaly ősszel döntött úgy a kerület RMDSZ-es képviselete,
hogy a polgármesterek, alpolgármesterek és tanácsosok egy bizonyos havi összegről mondanak le az iroda javára. Tóth Sándor polgármester, kerületi elnök kiemelte: az RMDSZ munkája mellett a
közügyekben, a hivatalok munkájában is tájékoztatást nyújtanak a
betérőknek. Az iroda naponta 8-16 óra között áll az érdeklődők rendelkezésére.

Tájékoztatták a gazdákat
Szereda volt az első helyszíne a Maros megyei RMDSZ által útjára indított Agrárkaravánnak. Április 2-án az APIA, az AFIR és a
Pro Economica alapítvány munkatársai ismertették a nyárádmenti
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gazdákkal az éppen elérhető vagy várható pályázati lehetőségeket,
mezőgazdasági támogatásokat.
A megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökséget
(APIA) képviselő Bordi Kacsó Zsolt aligazgató a következő időszakban kifizetésre kerülő támogatásokat (földalapú, fiatal gazdák,
termeléshez kötött és környezetkímélési támogatások) mutatta be,
a vidékfejlesztési ügynökség
(AFIR) megyei képviseletében
Antal Lehel a “futó” pályázatokról beszélt. A Pro Economica alapítvány munkatársa,
Geréb Emőke a Maros-Mezőségen lezárult és a KolozsBeszterce térségben elbírálási
fázisban levő gazdaságfejlesztési támogatások eredményeiről és tapasztalatairól beszélt, míg a székelyföldi térségben már
beindították a mezőgazdasági termékfeldolgozást támogató nagyberuházások pályázatait, a kistámogatások programjának véglegesítésére és meghirdetésére azonban még várni kell, ám a feltételek a
tavalyi kiírásokhoz hasonlóak lesznek és nemcsak cégek, hanem termelői engedéllyel rendelkező magánszemélyek is pályázhatnak. Ifj.
Birtalan István, a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET)
elnöke mezőgazdasági vállalkozóként és EP-képviselőjelöltként arra
mutatott rá, hogy a gazdálkodóknak lételem a közvetlen támogatás
és a pályázati lehetőség, amit nagyon jól össze kell hangolni. A május
18-19-ére Sáromberkére tervezett Agrománia mezőgazdasági kiállítás szervezőjeként arra hívta fel a gazdák figyelmét, hogy olyan modern technológiákat szeretnének bemutatni, amilyenre megyénkben
még nem került sor.

Hegedűs Csilla: Most mi döntünk!
Maros megyei körútja során április 17-én Szeredában találkozott a kerületi RMDSZ polgármestereivel és a szervezet tagjaival
Hegedűs Csilla, az RMDSZ EP-képviselőjelöltje.
A májusi európai parlamenti
választások elsősorban rólunk szólnak – hangsúlyozta a jelölt, szólva
az európai agrár- és közösségi támogatások lehetséges jövőjéről, de
arról is, hogy hazánkban rendkívül
bürökratikus a pályázati rendszer.
Ugyanakkor rámutatott arra a kettős
mércére, amelyet a román állam a
magyar nemzetiségűekkel szemben
alkalmaz: százezer urós büntetés jár
egy Községháza feliratért, húszezer a székely zászló használatáért,
de az egyházi ingatlanok visszaállamosítása is nyilvánvaló törekvés.
Ennek megakadályozására jelenthet megoldást a Minority SafePack,
amely a jövőben európai törvénnyé válhat, ha lesz erős képviseletünk
az EP-ben. Az Unió védje meg határait és tartsa tiszteletben állampolgárai jogait – ezt szeretnénk elérni Brüsszelben, amihez ugyan 23 romániai magyar képviselő kevés, de már valóság a Kárpát-medencei magyar összefogás. A tét óriási – jelentette ki a képviselőjelölt.
Az elhangzottakat megerősítette Kovács Mihály Levente, az
RMDSZ Maros megyei ügyvezető elnöke is, majd Tóth Sándor szeredai polgármester, kerületi elnök arra hívta fel a jelenlevők figyelmét,
hogy május 26-án szavazatainkkal meghálálhatjuk az anyaországnak
mindazt a támogatást, amit nyolc éve kapunk tőle. Az is elhangzott:
a kettős állampolgárok nem szavazhatnak májusban a magyarországi
listákra, de ha az RMDSZ-re szavaznak, azzal a FIDESZ-t is támogatni fogják.
A Bocskai István középiskolában tartott beszélgetést megelőzően a képviselőjelölt a tanintézmény azon diákjaival és tanáraival is
találkozott, akik részt vettek az Örökségünk őrei verseny legutóbbi
kiírásán.
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hogy fény töri át szobám ablakát,
és új erővel tölt el a tavasz:
mi évtizedig bánatból fakadt,
pirkadatkor fölragyog a csönd.

Templomokat áldottak meg................................ 3
Harasztkerék a döntőben ............................. 7
Tájékoztatták a gazdákat............................... 8

Messze tűnik a sötét látomás,
az otthonom már nem csak puszta ház.
Közel hajol hozzám a végtelen,
egy régi emlék dereng hirtelen,
és könnyeimen gyémántfény ragyog.

KANDIKÁLÓ

A könnyű légben felhők foszlanak,
mint fényes szárnyú főnixmadarak,
ha megújulnak halott hamvakon,
és feltámadnak fahéj-ágakon,
tűzhalálból, arany lángolással.
Ilyenkor az élet gyönyörű,
virág éled velem, zsenge fű.
Valami nagy-nagy ünnep közeleg,
s én vágyakozom, mint egy kisgyerek:
újjászületünk mind e tavaszban.

Megnyitották a Só útja évadot

közterület
Szeretem a Húsvétot
– nagypénteki gondolatok Feller Adrianne tollából (2015) –

Szeretem a Húsvétot. Minél több tavaszt élek
meg, annál közelebb kerül hozzám ez az ünnep. A
megújulás, az örök élet ünnepe. A tavasz és az élet
köszöntése.
A Húsvétot megelőzi a böjt, ami fontos része az
ünnepnek. Visszavonulás, elmélyülés. Időt szánok a
belső világomra. Visszafogottság, befeletekintés.
Elengedem, ami már menni akar, hogy teret teremtsek a születőnek. Rákészülök az új körforgásra. Az
új ciklusra, az új ívre, ami nem csak a természetben
érkezik meg, de a mi életünkben is minden tavaszszal.
Tegnap, ahogy az erős szélben mentem az úton,
azon tűnődtem, hogy ezek a böjti szelek mindig megviselik az idegeimet. Ugyanakkor szeretem is őket,
mert úgy érzem, mintha kifújnák az utolsó porszemet is, hogy mielőtt elindul minden, rend legyen.
Rend bent és kint, kint és bent. Ahogy a szél beletekeredett a fák ágaiba és kellemetlenül körbefújt,
összeborzolt engem is, hirtelen az jutott eszembe,
hogy olyan ez az egész, mintha szülne a természet.
Az erős fájásainál tartana, épp mielőtt megszületik az élet. Ezzel a gondolattal tovaröppent minden
rossz érzésem és hirtelen együttéreztem a termé-

szettel. Már nem arra gondoltam, hogy milyen
elviselhetetlen számomra ez az erős szél, hanem
megértővé váltam a természet kínjával. Együtt lélegeztem vele. Ebben a pillanatban mintha megállt
volna az idő. Széttolódott a tér és egy erős érzés
lett úrrá rajtam: A valóságot csak együttérzéssel
élhetem meg, az igazság meglátásához végtelen
irgalom kell.
Az idei Húsvét ezt a két fontos gondolatot hozta számomra.
Boldog Húsvétot mindannyiunknak!

Nyárádmenti kis tehetségek vetélkedtek

Új játszóterek magyar kormánypénzből

Van képünk hozzá

A Nyárádmentén járt Hegedűs Csilla

“Ne csüggedj el, kicsiny sereg”
A Nyárádmentén járt a püspök
(3. oldal)

Kerületi RMDSZ iroda nyílt Szeredában
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Összemérték tehetségüket
“Mindenkinek van egy anyanyelve, kell hogy legyen egy zenei
anyanyelve is, és ehhez szorosan kapcsolódik a magyar mozgáskultúra is, nem véletlen hogy tánc közben mindig énekeltek. Addig leszünk
magyarok, amíg magyarul éneklünk és magyarul táncolunk”.
Kallós Zoltán gondolatát választották mottóul a nyárádszeredai
óvodapedagógusok, amikor megszervezték a Kis tehetségek vetélkedője nyárádmenti körzeti szakaszát április 12-én.
A
Szeredában
megrendezett
találkozón
54 óvodás lépett
színpadra Csíkfalváról, Szeredából
(napközi és óvoda), Márkodból,
To r b o s z l ó b ó l ,
Magyarósról, Selyéből, Demeterfalváról, Gálfalváról, Szentlászlóról,
Szentháromságról, Ákosfalváról, Kisgörgényből, Somosdról és Karácsonyfalváról, közülük kilencen népmesét, heten népdalt, hárman
pedig gyermekdalt adtak elő, tizenegyen szavaltak, három óvodai
csoport pedig népi játékot mutatott be. Az előadók tehetségét ötfős
bizottság mérlegelte, Adorjáni Klementina, Kolozsvári Tímea, Kovács Emese óvodapedagógusok, Bende Szende néptáncos és Kovács
Júlia nyugalmazott szaktanfelügyelő. Döntéseik nyomán a legjobb
mesélőnek Lámpa Rosalinda Rozália (Szentháromság, óvónő Havadtői Ildikó) bizonyult, legszebben Kacsó Izabella Edina (szeredai
napközi, óvónők Demeter Beáta és Mihály Erika) és Nagy Bella Alíz
(szeredai óvoda, óvónő Incze Katalin) énekeltek, a népi gyermekjátékot legügyeseben a csíkfalvi Piros tulipán csoport (óvónők Marton
Erzsébet Zsófia és Mihály Ilona) adta elő, míg a gyermekdal és szavalás terén ismét a szeredai Kacsó Eszter Réka és Simó Zsolt napközisek teljesítettek a legkiválóbban. Ők képviselik a körzetet a megyei
megmérettetésen.
Népdalosaink megyei sikere
Március utolsó hétvégéjén a Maros Művészegyüttes
székhelyén került sor a Csak
tiszta forrásból című népdalvetélkedő megyei szakaszára,
ahová négy korcsoportban
44 versenyző jelentkezett be.
Vidékünkről Szeredából öt,
Göcsről, Harasztkerékről kétkét, Ákosfalváról, Vajából,
Gálfalváról, Magyarósról és
Csíkfalváról egy-egy dalos kedvű gyermek utazott Vásárhelyre.
A vetélkedőre tíz, helyi forrásból származó népdallal lehetett benevezni, ezekből két dal hangzott el, az elsőt a versenyzők választották, a másodikat a zsűri jelölte.0.
Az eredményhirdetéskor kiderült: a Nyárádmentén is vannak kiváló tehetségek. A legkisebbek korcsoportjában a harasztkeréki Osváth Ingrid Bella harmadik helyezést ért el, a szeredai Kolozsvári
Boróka és Török Krisztina második díjas lett, az első díjat pedig a
szeredai Csiszér Viola vihette haza.
A negyedikesek–ötödikesek mezőnyében a gálfalvi Kászoni Bernadett harmadik díjat kapott, a szeredai Marton Gellért és a göcsi
Pap Dániel második helyezést ért el, az első díj pedig a szintén Szeredából érkezett Siklódi Rékát illette meg.
A felső tagozat és középiskola korcsoportjában harmadk díjat
szerzett a csíkfalvi Fülöp Antónia Blanka, a szeredai Aszalos Hilda második lett. A korcsoportok legjobbjai Csíkszeredában vesznek
részt a székelyföldi regionális döntőn.

Só útja tizenkettedszer
Április 13-án ismét elindultak a túrázók a Só útja évadnyitó rendezvényén.
A Só útja turisztikai programot 12 évvel ezelőtt indította el a vásárhelyi Fókusz Öko Központ (FÖK) azzal a céllal, hogy az ókori
római sószállító út nyomán, amely hagyomány szerint Parajdtól Marosszentgyörgyig tartott, egy zöld utat, gyalogos és kerékpáros turisztikai utat alakítson ki. Az eseményt hagyományosan partnereivel,
a Székelybőért Egyesülettel és a jobbágyfalvi Tündér Ilona panzióval
közösen szervezi a FÖK. Az évadnyitó esemény a gyalogos turizmus
ünnepe, gyerekek, szülők, tanárok, tapasztalt túrázók vesznek részt
rajta, és a 60 kilométeres útvonal egy részét, a Székelybő és Jobbágyfalva közötti 12 kilométert járják végig. Az idei 180 résztvevőt
szombat délelőtt ismét fánkkal várták a székelybőiek, majd a túrázók
nekivágtak az útnak, Jobbágyfalvára délután érkeztek, ahol finom
gulyással fogadták őket a házigazdák. Az ebéd és rövid pihenő után
sokan a sportpályát célozták meg, de a csepergő eső miatt sokan beültek a filmvetítésre is, majd a marosvásárhelyi pedagógiai középiskola
diákjai szerveztek számukra játékokat.
Idén kevesebb
reklámot
szántak az eseménynek, de így
is szép számban
jelentkeztek túrázók a koronkai és
vásárhelyi iskolákból. A rendezvény célja, hogy
a gyerekek megismerjék a gyalogos turizmust, és
ezt részesítsék előnyben az autóssal szemben. „Mi bebizonyítottuk,
hogy Marosvásárhely környékén is nagyon szép túrákat lehet folytatni és ugyanolyan szép élményben lehet részük a kirándulóknak”
– mondta Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke, aki azért is példaértékűnek
tartja ezt a programot, mert a turizmust ebbe az irányba kellene fejleszteni, ahol a Nyárádmente, Maros megye is kitörhet.
Az idei évadnyitó gyalogosai közül ezúttal felnőtteket kérdeztünk meg, miért vesznek részt egy ilyen túrán. A vásárhelyi Sipos
Csilla a gyerekével indult útnak, néhány éve rendszeresen részt vesznek ezen a programon. Ő is nagyon szeret túrázni és érdekesnek tartja
a rendezvényt, és a gyerek is jónak tartja, napirenden gyalogolnak,
szerintük nagyon jó dolog és egészséges, így reméli, továbbra is megszervezik ezt a túrát. Nyilas Szabolcs is a lányával érkezett Jobbágyfalvára. Első alkalommal indult útnak, közben egy régi seb miatt is
fájni kezdett a lába, de célba érkezett a gyerekekkel együtt. Hallotta,
hogy tervezik az út teljes bejárását több nap alatt, azon is szívesen
részt venne, ha a lánya is bevállalja.
Vendégségben Demény Péterrel
Április 18-án a csíkfalvi iskola vendége volt Demény Péter író,
költő, műfordító, szerkesztő, egyetemi tanár, és felesége, Eperjesi
Noémi rajztanár, képzőművész. Befogadó közönséggel találkoztak,
hiszen több nyárádmenti iskolából érkeztek ide olyan diákok, akik
magyar nyelvi tantárgyversenyeken jeleskedtek. Demény Péter a
Tamara és a vidámság
mellénye című verseskötetét mutatta be,
ezt követően Eperjesi
Noémi irányításával
a gyerekek rajzos tevékenység keretében
a versillusztrációval
ismerkedhettek, miközben a magyar szakos tanárok az íróval
beszélgettek.
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Tíz éves a TEPSI Kupa
Tizedszer rendezték meg a Szeredában a református lelkészek
évenkénti kispályás teremfoci megmérettetését, a TEPSI Kupát.
A tíz év alatt a Marosi egyházmegye csapata nyerte el legtöbbször
a vándorkupát, idén viszont csak a harmadik helyre futotta neki.

lelkész, míg a gólkirályi címen Éles Ferenc melegföldvári és Luca
István Sarmaság-bányatelepi lelkészek osztoztak.
Ami a jövőt illeti, a szervezők elmondták: nem hitték, hogy az
egyszeri tornának indult összeruccanás egyszer majd tíz éves múltra
tekinhet vissza, de ha már itt tartanak, szívesen fogadnának még több
fiatalt, akik lassan átvennék a szervezőktől a stafétát. Szó esett már
arról is, hogy a TEPSI helyett folytassák a Kárpát-medencei lelkészkupa szervezését, sőt az is, hogy nyissanak más felekezetek irányába
is. Egyelőre még nem változtatnak: bár már nemcsak erdélyieket fogadnak be, de amíg lesz elegendő csapat, addig megmarad TEPSInek és református lelkészek tornájának – szögezték le.

Ismét Harasztkerék jutott a döntőbe
Nagy Gábor gógánváraljai és Székely Szabolcs tordatúri lelkész
tíz éve szerveznek az erdélyi református lelkészek számára kispályás
labdarúgó bajnokságot. A kezdeményezés neve (TEPSI) a Testileg
Eltunyult Papok Sport Imitációját takarja, azaz csak utánozzák a focit
a lelkészek, de annál nagyobb szeretettel teszik. Helyszínül azért is
választották Szeredát, mert Székely Szabolcs idevaló, másrészt itt a
szállás, templom, játéktér, étterem kis távolságokra vannak egymástól, de Erdély különböző pontjairól is nagyjából egyforma távolságot
kell idáig utazni. Másrészt az sem mindegy, hogy egy kisvárosi gyülekezetben vagy egy nagyváros forgatagában szervezik – vélik, és
meg is kaptak minden támogatást a helyi gyülekezet és nőszövetség
részéről.
Az első tornán volt a legtöbb lelkész, mintegy száztíz, aztán száz
alá csökkent a szám, a „mélypont” 65 személyt jelentett, de a tíz év
átlaga 80 körüli résztvevő évente. Ez nem kis szám, az egyházkerületi lelkészértekezleteket kivéve sehol nem gyűl össze ennyi lelkész.
Ami egy külön hagulatot ad ennek a tornának, hogy itt nem nyakkendős-palástos személyek találkozhatnak, hanem rövidnadrágosak, este
pedig lehet anekdótázni, nótázni, nagyokat beszélgetni, ami a sport
mellett legalább annyira fontos, mint az, hogy ki nyeri el a trófeát.
Idén 76 személy érkezett, de már évek óta nemcsak erdélyiek,
hanem a szomszédos Királyhágó-melléki egyházkerületből is jönnek, és már két egyházmegye lelkészei járnak Magyarországról is,
a szatmári és a nyírségi, sőt már érkezett egy kápátaljai lelkész is,
aki – ha fogadnák – jövő évben saját térségéből hozna lelkészcsapatot – mondták el a szervezők. Ahol nem gyűlt össze a kellő számú játákos, ott több egyházmegye lelkészei társulhattak, így nyolc
csapat állott rajthoz: a legtöbbször a sosem nyerő Udvarhelyi és a
legtöbbször győztes Marosi csapatok álltak a kezdőkörhöz, most a
Maros-mezőségi papok a kalotaszegiekkel és tordaiakkal társultak,
a küküllőiek a dézsiekkel, az enyediek a hunyadiakkal, a bihariak a
szilágyságiakkal, a magyarországiak pedig két külön csapatot alkottak. A tizedik, jubileumi tornán a küküllői és dézsi egyházmegyék
közös csapat nyerte el a vándorkupát, a bihari és szilágysági csapat a
második, a marosi a harmadik helyen végzett. A legjobb kapusnak és
legidősebb játékosoknak járó díjat egyaránt Kányádi György nagygalambfalvi lelkész vehette át, a legjobb játékos Nagy Gábor gógánváraljai lelkész lett, az év feldfedezettje Rátoni Botond kisgalambfalvi

Ismét Harasztkerék képviseli majd Maros megyét a Székely Kupa
hatodik kiírásának döntőjében, miután legyőzte Jeddet.
Az előző években tapasztalt nagyfokú érdeklődéssel ellentétben idén csupán két (!) csapat jelentkezett be megyénkből a Székely
Kupára, így egyenesen döntőt játszhatott
egymással a 6. ligás
FC Jedd és az 5. ligás többszörös kupagyőztes harasztkeréki
Farel.
A találkozó első
játékrészében
kiegyensúlyozott mérkőzés folyt, sőt a jeddiek a 20. percben Moldován
Tibor révén meg is szerezték a vezetést az ellenfél kapusa, Trinnes
súlyos sérülését követően, de Harasztkerék még a szünet előtt kiegyenlített Veres Zoltán révén (1-1). A második játékrészt teljesen
Harasztkerék uralta, a jeddiek csupán kétszer kerültek helyzetbe, de
ezt nem tudták kihasználni. Amikor már úgy tűnt, hogy sikerül hoszszabbításra küldeni a játékot, megingott a jeddi védelem, Bodó Zsolt
pedig megszerezte a Farel győztes találatát (2-1). A mérkőzést követően Bányai István jeddi edző kiemelte csapata kitartását, az első félidőben szerzett gólt, és azt, hogy a második félidőben sokáig tartani
tudták az eredményt, pedig úgy tűnt, hogy „szétvernek minket”, ám
végül a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat. A harasztekerekiek másodedzője, Tanászi János dicséretesként említette a jeddiek
első félidőben mutatott játékát, de a második játékrészben a Farel magabiztosan támadva uralta a játékot, a pótkapusként beállt Mureșan
sem vétett, a csapat pedig ismét ott lesz a kupa hatodik kiírásának
országos döntőjében. Harasztkerék már kétszer hódította a Székely
Kupát, 2016-ben Szovátán, tavaly pedig Gernyeszegen múlta felül
Hargita és Kovászna megye 4. ligás képviselőit.
A Farel a következő csapatot vonultatta fel: Trinnes (Mureșan
C.), Duka H., Gubaș (Mureșan A.), Pintilia, Szöllősi, Bari H., Bereczki, Veres Z., Bodó, Ormenișan (Veres N.), Duka F., edzők: NagySimon László, Tanászi János.
Az FC Jedd kerete: Ruja, Nagy, Magyari N., Szilágyi, Kocsis,
Moldován, Magyari H., Kis, Baltesz, Kiss, Soós, Orbán, Lengyel,
Ádám, Csányi. Edzők: Bányai István, Hărăstășan Cristian György.

Pillanatképek a Székelyföld Labdarúgó Akadémiai szeredai alegysége munkájából
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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 7:30-16:30 óra
szombat 7:30-13:00 óra
Telefon:0745067577
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Négy templomot áldottak meg

Négy megújult templomot és két haranglábat áldott meg ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke április 7-én a FelsőNyárádmentén, a Csíkfalvi Missziói Református
Egyházközségben.
A templomok felújítását anyagilag a magyar
kormány támogatta a Bethlen Gábor Alap révén,
és része az erdélyi református
egyházkerületben tapasztalható nagyméretű
felújítási programnak, amikor
mintegy 350 erdélyi intézmény
vagy
ingatlan
épül vagy újul
meg. A küküllői egyházmegyében 41 épület
újult meg, ezek
közül elsőként
a csíkfalvi egyházközségben
lévők megáldására érkezett a Nyárádmentére a főtiszteletű, és
történelmi ez a pillanat, hiszen először járta végig püspök ezeket a szórványgyülekezeteket.
Az eseményen jelen volt Brendus Réka,
a magyar kormány nemzetpolitikaáért felelős
államtitkárságának főosztályvezetője, Nagy
Bercel, a magyar államelnöki hivatal társadalmi kapcsolatok igazgatóságának vezetője, Tóth
László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja,
és megyei politikusok is.

Beteljesült a vágy
Erdély-szerte azt látjuk, hogy fogy az erő,
a gyülekezetek megcsappannak, de ez a gyülekezet a beteljesedést éli meg – hangsúlyozta
a püspök Jobbágyfalván, azt kívánva, hogy a
jobbágyfalviak nőjjenek fel a kapott ajándékra,
amely az ittmaradásban és megmaradásban segít nekik. Szász Sándor gondnok a 80 éves kis
épület megújulásáért mondott köszönetet, míg
Kerekes József lelkésztől azt tudtuk meg, hogy
a kis gyülekezet már a 18. században templomra
vágyott, de ez csak a 20. században adatott meg
számára, amikor megkapta a falu régi kultúrotthonának egy részét.
A tucatnyi hívet számláló kis búzaházi
gyülekezet nagy örömmel foglalta el megújult
19. századi kis templomát. A félreeső falu egyre elhagyatottabb, de Isten nem hagyta el az
övéit, Isten nem mond le rólunk, ezért mi sem

mondhatunk legymásról, senki nem veszhet el.
Ezt gondolja a magyar kormány is, aki szerint
mindenki ott fontos és ott kell megerősíteni, ahol
él – mutatott rá ft. Kató Béla.
A köszvényesi-remetei gyülekezet közös
temploma is zsúfolásig telt erre az alkalomra.
Most olyan segítséget kapott ez a közösség,
hogy nemcsak
dönteni, hanem
cselekedni is
tudott, és ebben
nyilvánul meg
magyarságunk,
hogy nemcsak
sajnálkozunk,
hanem
alkalomadtán meg
is
mutatjuk,
hogy testvérek
vagyunk. Merjünk továbbra
is élni, áldozatot hozni, gyereket nevelni,
mert különösen
nagy feldataink
vannak, és a hálás nép boldog is egyben – figyelmeztetett beszédében a püspök. A megújult
templomra és gyülekezeti házra Csíki Dénes plébános mondott áldást. Nagy Bercel a boldogság
lényegéről szólt, Péter Ferenc megyei tanácselnök úgy jellemezte az itteni embereket, mint
akiknek gondjuk van a templomra, közösségre,
megújulásra, és a négy templom megújulása
jelképes lépés közösségünk megújulása felé.
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő arra figyelmeztetett: hálával tartozunk, hogy van egy
erős közösség, amelynek van erős öntudata, van
utánpótlása, és hálásak vagyunk, amiért van aki
segítsen. A támogatásért köszönetet mondott
Siklódi Boldizsár gondnok, majd Kerekes József
lelkész mondta el: a katolikus közösségben a reformátusok temploma 1996-ban kezdett épülni
a hívek óhajára, jelenleg Remete, Köszvényes,
Vármező, Deményháza és Jobbágytelke reformátusai használják.
A templomi ünepséget követően a püspök
mondott áldást a közösség közadakozásból vásárolt harangjára, amelyet a templombejárat
mellett került haranglábra.
Az egyházi és világi méltóságok csapata
„villámlátogatást” tett Iszlóban is, ahol a reformátusok harangja az unitárius parókia udvarán
került új haranglábra, amire a püspök mondott
áldást.
Csíkfalva 18. századi istenházát többször

újjáépítették, toldották, de a gyülekezet szűkös
lehetőségei sosem tettek lehetővé alapos javítást.
Most azonban szó szerint csak a templomfalak
maradtak az épületből, minden más új benne.
A csodát ünneplő gyülekezetet arra intette az
egyházfő, hogy áldozati nemzedék vagyunk, de
e templom felújításával nemcsak a jelenre, hanem a jövendőre és unokáinkra is gondolunk.
Mindig van jó is az életben, ezért nem lehetünk
hálátlanok, hanem meg kell ragadni ezt a boldog
pillanatot is. Dézsi Zoltán, az erdélyi református egyházkerület főgondnoka a „mégis lehet”
csodálatos maratonjának nevezte ezt a napot, az
anyaország bizonyságát adta, hogy igenis lehet,
ehhez kell nekünk a magunk részét odatenni.
Ebben pedig a lelkész példát mutatott. Az ünneplőket Kiss Sándor unitárius és Csüdör Imre
katolikus lelkipásztorok is köszöntötték, Novák
Csaba Zoltán szenátor arra mutatott rá, hogy az
idő fölött aratott győzelmet a magyarság, míg
dr. Vass Levente parlamenti képviselő szerint „a
templomok vigyáznak ránk”. Balogh István polgármester azt húzta alá, hogy a templom felújítása nem a máról szól, hanem inkább a jövőről,
a reménységről, ezért fontos és példaértékű az
egész térség számára. Brendus Réka is a múlt
és jövő találkozásáról beszélt, amikor az őseink
építette örökséget új ruhába öltöztetve a következő nemzedéknek adjuk át. A nyárádmentiek
Kilyén Csaba gondnok által mondtak köszönetet
az anyaországnak.

Csodát éltek meg
Kerekes József lelkész hálával és köszönettel fordul a magyar kormány, az egyházkerület
és a gyülekezet felé, és hálás az adományokért, a
munkáért és a presbitérium hozzáállásáért. Egy
éve kezdték el a felújításokat a magyar kormány
hathatós támogatása révén, ami az egyházkerületen keresztül érkezett. Kezdetben, amikor
elkezdtek álmodni a javításokról, a kételkedők
hangja volt az uralkodó, de amikor elkezdődött
a munka, jött csodálkozás, hogy ez megtörténhet velük, végül pedig a hálaadásé a szerep. A
nehezebb és hosszabb utat választották, az alapos felújítás és az apró lépések mellett döntött.
Elkészültek a tervek, és amikor megadódott a
támogatás lehetősége, nagyon gyorsan tudtak
lépni, mivel tudták, hogy mit kell és mit akarnak
csinálni. Tanultak a gyülekezeti ház esetéből,
amelynek építésében kis lépésekkel és kis támogatásokkal haladtak, és tíz évre volt szükség a
befejezéshez. A gyülekezet most megtapasztalhatta azt a csodát, amit az összefogásból meg lehetett valósítani, és ami valóban Isten dicsőségét
szolgálja.

Díjjal tértek haza a csíkfalviak
Az Örökségünk kategóriában nyújtott legjobb teljesítményért kapott elismerést a csíkfalvi Szőke Nyárád csapat március végén Hódmezővásárhelyen.
A Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola meghívására öt csíkfalvi diák
utazott az anyaországi Hódmezővásárhelyre.
A két tanintézmény között márciusban hivatalosították a testvériskolai kapcsolatot, ekkor
kaptak meghívást a nyárádmentiek, hogy vegyenek részt az Édes hazám, Magyarország
című történelmi, földrajzi, hon- és népismereti
vetélkedőn – mondta el a csíkfalviakat vezető

Antal Ilka tanárnő.
A magyarországiak nagyon örültek, hogy
a csíkfalviak
révén Erdély
is képviselve
volt a versenyen, amelyen
11 csapat mérkőzött
meg.
Nagyon érdekes és hasznos
volt,
annak
ellenére, hogy

nagy tárgyi tudásra volt szükség. A csíkfalvi
diákok (Nagy Evelin, Kerekes Dorottya, Dászkel Krisztián, Kovács
Zsombor, Török Szilárd) a nyárádmenti
csutakhúzás szokását
is
felelevenítették,
bemutatták a magyarországiaknak, akiket
a játékkal, néptáncunkkal és népviseletünkkel
egyaránt
elkápráztattak.
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Használatba adták a játszótereket
Három játszótér került használatba nemrég Szereda körzetében.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ)
köszönhetően Szereda három új játszótérrel gazdagodott: a főtéri,
a tompai és a demeterfalvi iskolaegységek udvarán készültek el az
új létesítmények, amelyeket nemrég megnyitottak az óvodás gyerekek előtt.
Tóth Sándor polgármester
örömét
fejezte ki, amiért a
város is kiválasztotta
a
pedagógusszövetség. Mind a hét iskolai egységben”elfért
volna” egy-egy ilyen
játszótér, de az iskolavezetés most ezeket a helyszíneket választotta, a városvezetés pedig igyekszik majd önerőből pótolni a többi
helyszínen a játéktereket. A most megépült új játszóterek óvodás
gyerekek fizikai adottságaihoz igazítottak, ezért nagyobb gyerekek
számára tilos azok használata. A tereken elhelyezzett hinták, mászókák, csúszdák, lipinkák, lengőkosarak, homokozók öt évig az RMPSZ tulajdonát képezik, majd a helyieké lesz. A főtéri udvaron 116
óvodás és napközis, Tompán 25, Demeterfalván 12 kisgyerek veheti
használatba a teret – tudtuk meg Trufán József iskolaigazgatótól.
A játszóterek a magyar kormány határon túli óvodák fejlesztését
célzó programja keretében valósulnak meg, Erdélyben 197 új játszótér épül.

nyárádmenti

Bemutatták Harasztkerék
monográfiáját

  

Nagy érdeklődés közepette mutatták be március közepén Harasztkerék falumonográfiáját.
A Múlt és jelen a jövő nemzedékének című kötet borítóján két név
is olvasható: Inczefi András és Nagy Anna. Ez utóbbitól megtudtuk:
a monográfiát a néhai Inczefi tanító úr kezdte írni, még az 1960-as
években, ebből készített vizsgadolgozatot. Munkája nem fejeződött
be, de bekerült a megyei levéltárba. Nagy Anna 1979-ben került a
faluba óvónőként, itt alapított családot és ma büszkén vallja magát
harasztkerekinek. A félbemaradt munkáról nem feledkezett meg, és
mivel több irányból érkeztek a jelzések, hogy sokan szeretnék nyomtatásban is látni a monográfiát, bő két évvel ezelőtt elővették a meglévő kéziratokat és fényképgyűjteményt, az óvonő pedig kibővítette
azt a közelmúltról és jelenről szóló résszel. A 320 oldalas kötetet
Vásárhelyen nyomtatták 300 példányban, a kiadás anyagi feltételeit
Farkas Elek helyi vállalkozó és családja biztosította.
Amúgy Ákosfalva községben ez ötödik monográfia: elsőként
a községközpontról jelent meg könyv 1997-ben Antal András tanár
tollából Ákosfalva 500 éve címmel, majd 2010-ben Nám Móréh Mária Emese tanítónő publikálta a Nyárádszentbenedek 700 éve című
kötetét, 2011-ben Lengyelné Dósa Izabella mutatta be Szülőföldem,
Szövérd című néprajzi jellegű munkáját, míg 2015-ben Szabó Emília
tanítónő adta közre Székelyvaja monográfiáját.
Osváth Csaba polgármester büszke arra, hogy sikerült a két szerző révén Harasztkerék szorgos embereinek is monográfiát kiadni.
Az önkormányzat nem feledkezik meg azokról az emberekről, akik
ilyen munkát végeztek a községben, és az auguszutus 20-iki rendezvényeken jutalmazni fogja fáradozásukat.
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