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Árvizek Hodoson, Jobbágytelkén,
Torboszlóban
Május 15-ikén este hatalmas felhőszakadás volt, kezdetben jég esett,
majd heves esőzés következett két-három órán át. Jobbágytelkén szinte
minden utcát elárasztott a víz, szinte minden alacsonyabban fekvő gazdaság, udvar, kert, pince víz alá került. Az idősebbek szerint ekkora víz
csak 1970-ben volt. A felhőszakadás Hodos egy részét is érintette, de
Jobbágytelkéről is lezúdult a víz a Nagypatakon, ezért hat, patak melletti
családot szólítottak fel lakásaik elhagyására, azok a rokonoknál szálltak
meg.  A víz 70-80 centiméter magasan folyt át a megyeit úton a falu
másik oldalára, s már úgy tűnt, hogy egy idősházaspár kimentésére csónakot kell küldeni. Más gazdaságokban is egy méteres magasságban állt
a víz a pincékben. A helyszínre érkezetek a vészhelyzeti felügyelőség és
a tűzoltók, de az ár szintje csak éjszaka két óra táján csökkent annyira,
hogy elkezdhessék a pincék kiszivattyúzását a házakból, míg másnap a
község pumpáival kezdték el a kutak kiürítését a két faluban. Azóta is
erőgépekkel dolgoznak az eldugult sáncok, átereszek, hidak kitakarításán, próbálják a vizet leengedni. Több helyen kénytelenek voltak bejárati hidakat, átereszeket szétzúzni, hogy a víznek utat biztosítsanak. Az
utcákat azóta járhatóvá tették, de számos mezei út is megrongálódott, de
nem tudják, milyen pénzből vásároljanak üzemanyagot, hiszen a szűkös
költségvetésük ezt nem teszi lehetővé
Mindenki a legnagyobb készültségben állt, amikor május 20-án ismét narancssárga esőriasztást jeleztek a községre. A helyszínre azonnal
kiszálltak a vízigyi igazgatóság vezetői és munkásai, és mintegy 200
méter hosszúságban mobil védőgátat emeltek Hodoson a patakmartra
homokzsákokból, valamint zárófóliával borított alumíniumpannokból,
hogy megelőzzék a falu egy részének újabb elárasztását. A falu felső kijáratánál partmagasítást is végeztek, hogy a víz ne zúduljon át a megyei
úton – tudtuk meg Barabási Ottó polgármestertől.
A megyei bizottság érkezéséig a községi biztosság mérte fel a helyzetet: mintegy 80 háztáji
gazdaságot és lakást öntött el a víz, de frissen
vetett kukorica- és szójatáblák, zöldségtermesztő
fóliasátrak is semmisültek
meg, és kerítéseket is kellett ledönteni, hogy az ár
levonulhasson és házakat
mentsenek meg az összeomlástól. A legnagyobb
baj, hogy a gazdák zöme
nem rendelkezik biztosítással. Egyelőre mindenki maradt a kárral.
A polgármester szerint az volna a legsürgősebb teendő, ha a vízügy
a lehető leghamarabb elvégezné az ügykezelésébe tartozó ehedi, iszlói
és hodosi patakok és a Nyárádba ömlő Hodos pataka kiásását, megszélesítését.
A május 15-iki esőzések által okozott kárt még fel sem becsülték,
máris újabb csapás érkezett május 25-én: ismét felhőszakadás történt a
Bekecsalján, a legjelentősebb károkat Torboszlóban okozta a csapadék.
Kacsó Antal polgármester elmesélte: a falu alsó részén hat gazdaságban
megjelent a víz. A112-es sürgősségi hívószámon értesítette a katasztrófavédelmi hatóságot, majd a prefektúrát. A helyszínre kiszállt Nagy
Zsigmond alprefektus és a tűzoltókat is kirendelték. A lakosság egy emberként fogott össze, önkéntesek segítettek a sáncok, hidak megtisztításában, hogy a víz mihamarabb elvonulhasson. Összesen 35 gazdaságot,
9 kutat, ugyanennyi pincét öntött el az ár, 80 hektár szántóföld került víz
alá, 3 híd sodródott el, víz és és iszap alá került a faluközpont, a felújítandó óvodaudvar, a közmérleg és a játszótér, a víz egy kereskedelmi
egységbe, a tejcsarnokba és a kultúrotthonba hatolt be. Jelentős károk
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keletkeztek három községi úton, a le nem aszfaltozott úttestről elmosta
a követ az ár. Emberi kár nem keletkezett. A kárjelentést már másnap
benyújtották. Az árhullám levonulása után a lakosság összefogott, kölcsönösen segítettek egymásnak a károk lehetséges kijavításában, míg
a községi vízpumpákkal másnap a kutak, pincék kiszivattyúzásán dolgoztak.
A legnagyobb károkat Kacsó Gergely gazdaságában okozta az árhullám. A telken átvonult az ár, az udvart „lemosta” a víz és a kerítésen
kívülről hozott kővel
borította be, a traktor
első kereke nem látszott ki a vízből, amely
kisebb gépeket is ellepett, kerítést sodort el.
A lakás előtt parkolt autójukat a víz felmelte, s
mintegy húsz méterrel
arrább, a sáncban „rakta le”. De a szomszédos
két fahídat is elsodorta,
azok a patakmenti fákon akadtak fenn, egy útszélre elhelyezett tárcsát is a patakparton hagyott, de kapukat, pihenőpadokat is elsodort.

Határtalanul mozogni és tanulni
Május második hetében Szeredában tartózkodott egy mezőkovácsházi szakközépiskola küldöttsége, amely hamarosan otthon fogadja az
erdélyi vendéglátóit. Mindenkinek nagy lehetőséget jelent részt venni a
Határtalanul programban.
Májusban ismét Szeredába érkezett a mezőkovácsházi Hunyadi
János Középiskola egy negyven fős diákcsapata. Egyhetes ittlétük során elsősorban a helyi Bocskai István közpiskolával és annak diákjaival
ismerkedtek, nagy érdeklődéssel látogatták meg a vásárhelyi Nemzeti
Színházat és a Kultúrpalotát. Szeredában a Bekecs együttes munkájába nyertek betekintést és néptáncot is tanultak. Nem maradtak el a focimeccsek és esti néptáncolások sem, de Szováta és Parajd természeti
látványosságait is megtekintették. A mezőkovácsháziakkal több éves a
kapcsolat: immár harmadik alkalommal utaztak Erdélybe a Határtalanul
program keretében, és két hét múlva egy negyven fős itteni diákcsapat
viszontlátogatását fogadják.
Nem ez az egyetlen iskola, amellyel a szeredaiak kapcsolatban állnak: a tavaly szeptemberben a nagykanizsai Cserháti Sándor Szakközépiskola és Kollégium diákjai is egy hetet töltöttek itt – tudtuk meg
Fülöp László igazgatótól.
Április végén egy harmadik iskolával közösen volt részük hasonló
tapasztalatban a szeredai szakiskolás diákoknak, akik a Harsányi János
Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola vendégeiként utaztak Budapestre. A Hősök terén dicső uralkodóink sorában megtekintették az iskolájuk névadóját, Bocskait, majd megcsodálták Vajdahunyad várának mását, sétáltak a világörökség részét képező Andrássy úton, megcsodálták
az Országházat és a Szent Koronát, majd tömegközlekedési eszközökkel
bejárták a fővárost, a Gellért-hegyet, a Margit-szigetet, meglátogatták a
Zwack család Unikum gyárát és hajóval utaztak a Dunán. Természetesen mindezt a szakmai rész mellett, hiszen a vendéglátó iskolában órákat
látogattak, előadást tartottak, kiállítást rendeztek újrahasznosítható tárgyakból készült játékokból, és sokat tanultak a környezetvédelem és az
újrahasznosítás fontosságáról is – számolt be lapunknak Májai Evódia
diák. Magyari István Barna kísérő tanár azt tette hozzá, hogy a nyárádmenti diákok túlnyomó részének ez volt élete első magyarországi kirándulása, hiszen szerényebb körülmények között élő családok gyermekei.
Ebben a tanévben a mintegy 350
fős szeredai diáksereg egyharmada,
120 tanuló lehet
részese a Határtalanul programnak,
ami a középiskola
esetében
jelentős
eredménynek számít.
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Május van...

A tartalomból

Május van, nyílnak a virágok,
gyönyörűnek látom a világot!
Gyönyörű a nappal, a hajnal s az éj is,
a leggyönyörűbb az, hogy benne vagyok én is.
Fűszál ha rezzen, -mennyei zene -,
szívem kis harangja megkondul vele.
Virágoknak szirma nyílik-becsukódik,
méhecskék rajának zümmögése hallik.
Hangyák indulnak hosszú-hosszú sorba,
mennek előre a nagy vándorútra.
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KANDIKÁLÓ

Tücsök rejtőzik egy levélernyő alatt,
Rázendít dalára, ha leszáll a harmat.
Fü közt egy lepke ide-oda száll,
virágok szirmán pihenőt talál.
Fecske szálldos fel az ég felé,
még a szívem is megsajdul belé.
Fent a kék ég, lent a tenger sok virág.
Az enyém, enyém e gyönyörű világ!
Hálám, hogy vagyok, fogadd érte,
legyen itt a Földön mindörökké béke.

közterület

Beindult a turistaidény Vármezőben is

„Mi vagyunk Európa jövője”
– részlet dr. Puskás Attila, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet egyházügyi referense
szeredai beszédéből –

„Orbán Viktor miniszterelnök úr 2017ben
Tusványoson
mondta, hogy huszonhét éven át azt gondoltuk, hogy Európa
a jövőnk, most rájöttünk, hogy mi vagyunk
Európa jövője.
De a miniszterelnök úrnak csak akkor
lesz igaza, ha mi és a fiataljaink számára itthon
lesz a jövő. Nem lehetünk Európa jövője akkor,
ha feladjuk a Kárpát-medencei otthonunkat,
legfennebb Európa rabszolgái lehetünk. Lehet,
hogy sokan örülnének, ha elmennénk, de hála Istennek, sokan térnek már haza. Talán mert megértettek valami fontosat abból, hogy mit jelent
az otthon. Akkor érzed igazán, milyen fontos a
haza, amikor nincs hazád.
Mert csak itt van anyagi és lelki biztonság,
itt az ősök által megdolgozott és biztosított örökség, itt egy rendelkezésre álló kapcsolatrendszer,
itt a megszokott környezet, itt vannak a barátok,
itt sokkal ízesebbek az ízek. És még akkor is, ha
olykor nem anyanyelvünkön kommunikálhatunk,
de itt nem vagyunk idegenek.
Másodsorban a miniszterelnök úrnak akkor
lesz igaza, ha a jövőt magyarul képzeljük el. (...)
Magyarul elképzelni a jövőt pedig azt jelenti, hogy magyarul tanulunk, magyarul érzünk és magyarul szeretünk: ebben benne van
az iskoláink fennmaradása, benne van gazdasági megerősődésünk, emberi kibontakozásunk

és beteljesedésünk, a magyar jövő lehetősége,
a bőséges gyermekáldás. Mert csak akkor lesz
áttörés Székelyföld életében, ha megtanulunk
büszkék lenni gyermekeinkre, hogy többen vannak és itthon vannak. Mert így lesz akinek és lesz
akire építeni. És mert „a legnagyobb ellenállás
a gyermekáldás”.
A Jóisten ránk bízta ezt a csodálatos helyet,
a Kárpát-medencét. A tenni akarás, erő és a bizalom erejével és sok gyermeki mosollyal éljük
be őseink földjét és tervezzük jövőjét. Hűséggel a
múlt iránt és felelőssséggel a jövőért.”

Javítják a magyarósi kultúrotthont

Diákokat és pedagógusokat díjaztak
Szeredában

Van képünk hozzá

Aszfaltozzák a sárdi utat

“Vezesd még egyszer győzelemre
néped”
Csaba királyfira emlékeztek Szeredában
(3. oldal)

Néha jó szolgálatot tesznek a Nyárád
sokat vitatott betonpartjai is
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Dinamikus felődés tapasztalható
A költségvetés elosztásakor figyeltek arra, hogy a beruházások folyamatosságát biztosítsák, de nagy terhet
jelent az idéntől a fogyatékos személyek gondozóinak bérezése, hiszen ez 1,3 millió lejt von el a beruházásoktól. Sok kintlevőségük (adótartozás) is van, ami ha befolyna a pénztárba, másként tudnának tervezni.
Ettől függetlenül a nagy beruházásokat más forrásokból fedezik, mert a lakosság adóbefizetése alig elég a
helyi intézmények és szolgáltatások működtetésére – számolt be Osváth Csaba polgármester.

Régi vágyuk az ákosfalviaknak, hogy modern körülmények között tanuljanak a legkisebb
gyerekek is, de egy napközi létesítését is létfontosságúnak látták, ezért néhány éve megtervezték
a napközi óvoda és elemi iskola közös épületét.
A munkálatokat a tavaly év végén kezdték el, jó
ütemben haladnak és jövő év május 20-ig kell befejezni. A PNDL 2 nevű kormányprogram 3.040.388
lejes támogatásával folyó beruházás során kétszintes épületet húznak fel nyolc tanteremmel, egy
többfunkciós helyiséggel, konyharésszel, ebédlővel, mosdókkal és egyéb helyiségekkel. A nagyon

várt építkezés a sportterem melletti üres területen
folyik, így a kisiskolásokat és óvodásokat végre
csendes, biztonságos helyre tudják majd költöztetni, ahol parkolóhelyek és játszótér is van, és nem
kell többé a közúti forgalom miatt zajos, szennyezett és veszélyes helyen tanulniuk. A kisiskolásokat
már tavaly elköltöztették a régi iskolából, most egy
kissé zsúfoltan, de az új általános iskolában kaptak
helyet, az óvodások viszont továbbra is a nemzetközi út mellett maradtak.

Átalakul a kultúrotthon
A régi elemi iskola felszámolásával betervezték az ákosfalvi kultúrotthon átalakítását. Az épület
minkét végét emeletes szárnnyal bővítik ki: az E60as út melletti részben hét rendelő helyiséget biztosítanak szak- és akár családorvosok számára is, míg
a hátsó szárnyban a földszinten egy civilizált vendéglátó egységet, az emeleten négy vendégszobát
alakítanának ki. A régi iskola lebontásával felszabaduló helyen zöldövezetet alakítanak ki, közte és
az épület között egy amfiteátrális helyet, ahol egy
szobor vagy szökőkút is helyet kaphat, a tér nyugati szélén pedig egy 35 autó számára elégséges
parkolót. A teret belga típusú hangszigetelő fallal
látják el. A kultúrotthon egyszintes marad, a korszerűsítés után 140 férőhelyes előadótermet, egy
protokolltermet és mellékhelyiségeket foglal majd
magába. A beruházás megvalósításához 5.761.469
lejre volna szükség (ebből 79.474 lejbe kerül a régi

iskola lebontása), amelyre az Országos Beruházási
Társaságtól (CNI) igényelnek anyagi keretet.

Épül a szabadidőközpont
Több mint három éves elképzelés, tervezés,
telekelés, dokumentálás a harasztkereki ifjúsági
ház és szabadidőközpont. A tavaly elkezdődtek a
kivitelezési munkálatok, amelyeknek mintegy 60
százaléka már el is készült, állnak az épület falai,
gépháza, megoldották az áramellátást és padlófűtés
szerelését, jelenleg a kültéri medence kialakításán
dolgoznak, és az egész komplexumot még az idén
befejeznék. Mivel Ákosfalván évek óta létezik egy
fürdőhellyel rendelkező játszóház, Szentbenedeken
is egyik panzió fürdőmerdencével rendelkezik,
így Harasztkeréken is igény volt egy ilyen jellegű
szabadidőhelyiségre. A beruházást az is indokolta,
hogy a faluban több vállalkozás vonzza a látogatókat, és nem is eszközöltek ezen a településen
egy komolyabb beruházást az utóbbi években. A
polgármester azt is büszkén nyugtázta, hogy a két
meglévő medence mellé épül a harmadik, s mindez
a közeli városok és a vidék lakosságát is idecsalogatja majd, hiszen a beruházás minden követelménynek megfelel.
A megvalósítás az egész közösséget szolgálja, de odafigyelnek majd a gyerekekre, számukra
úszótanfolyamot szerveznének, összegyűjtenék és
beszállítanák őket a faluba iskolabuszokkal, ezzel
is szolgálva azok testi-lelki fejlődését. A beruházás
a helyi költségvetésből valósul meg, 3-4 évi leosztásból, hogy ne akadályozzák más falvak beruházásait sem.

Nagy projekt Göcsön
Göcsön a református egyház tulajdonában
levő ingatlanban működik az oktatás és a művelődés, amiért az önkormányzat bért fizet és javítja az

épületet, azoban saját ingatlan építése is időszerűvé
vált. Tavaly elkezdték egy többfunciós központ tanulmányának elkészítését, de már nemcsak a tervek
léteznek, hanem meghirdették a közbeszerzési eljárást is az építő cég kiválasztására, és remélik, lesz is
rá jelentkező és nagy valószínűséggel még az idén
elkezdődhet a munkálat.
A 2.508.213 lej értékű, több éves beruházást
a helyi költségvetésből finanszírozzák, évente elkülönítenek rá egy-egy összeget. Az épület egyik
részében négy tanterem készül az óvodások és
elemi iskolások számára, míg a másik részében a
kultúrotthon kap helyet különböző mellékhelyiségekkel. Azért gondolkodnak közös épületben, mert
a kultúrotthonnak kisebb lesz a kihasználtsága, de
egy beruházással sok közös dolgot meg tudnak oldani gazdaságosabban, mint például a víz-, csatorna-, áramellátás, központi fűtés.

Mivel tágas terület áll a rendelkezésükre, az
udvaron játszótér is lesz, parkolóhelyeket is kialakítanak, a fennmaradó helyre pedig egy műfüves
kispályát is terveznek, ám azt nem ebből a beruházásból, hanem más projekt keretében valósítják
majd meg.

Gond a víz hiánya
Mivel ezen a  vidéken nem folyik sem Duna,
sem Maros, gondot jelent a lakosságnak a vízellátás
hiánya. Az utóbbi években született olyan döntés,
hogy az Aquainvest egyesület megoldja a kérdést,
de egyelőre csak a nyárádmenti fővezeték épült
meg, ám nincsenek vezetékek a falvakban, amelyek
ezáltal rá is csatlakozhatnának. Az önkormányzatok
számára pedig egy-egy saját vízellátási rendszer
megoldása lehetetlen dolog. Egyik lehetőség az lett
volna, ha Koronkán át kihozták volna a vásárhelyi
rendszerből a vizet Ákosfalváig s onnan pumpálták
volna a Nyárádmente többi községébe, végül mégis úgy tervezték meg, hogy a jobbágyfalvi gátnál
vesznek ki vizet a Nyárádból s azzal látják el a vidéket. Viszont ez a rendszer sincs beüzemelve, az
is kérdéses, hogy a Nyárád vízhozama elegendőe erre. Az egész projektnek még csak a tervezését
sem oldották meg, tehát előreláthatólag egyelőre
ebből nem lesz vezetékes vízszolgáltatás a lakosság
számára, ami az egyik legjelentősebb szükséglet a
vidéken. Nagy gond a szárazság, vízhiány, de nem
mi vagyunk a felelősek a helyzetért. Igyekezünk
tenni azért, hogy megoldódjon a kérdés – üzeni a
polgármester a lakosságnak, és ez nemcsak az ő,
hanem a többi polgármesternek is a panasza az
Aquainvest és Aquaserv lassú munkája miatt.

Van még tennivaló
Az önkormányzat felmérte a helyzetet a községben, és még van két kilométernyi aszfaltozatlan
utca, ezért figyelni fognak, hogy terv készüljön és
ezt a hiányosságot is megoldják a helyi költségvetésből. Továbbá vannak olyan mezei útként szereplő helyek, ahol az utóbbi években építkezések,
fejlesztések történtek, így ezeket is belső utcákká
minősítenék át, hogy leaszfaltozhassák.
Figyelnek a saját épületek állagára is – mondta
el az elöljáró, és ezen a téren az idén Szentbenedekre koncentrálnak. A helyi munkacsoport aTholdalagi-kastélyban dolgozik, a belső helyiségeket
kiakították, folyik a falak vakolása, következik az
ajtók és ablakok beillesztése, és figyelnek az épület
eredeti stílusára is. Ugyancsak a faluban az iskolát
is javítják, központi fűtést szerelnek. Minden településen van fejleszteni, javítani való, de a prioritásokat szem előtt kell tartani – hangsúlyozták ki.
Három szerződést is kötöttek a kataszteri hivatallal 5185 külterületi parcella telekelésére: ebből
két szerződés a leendő autópálya nyomvonalát rendezi, egy pedig a települések különböző düllőiben
1900 parcellát. A munkálatot az állam támogatja, a
parcellázás után birtoklevelet kap az, akinek még
nincs, akinek pedig van, az telekkönyvet kap, esetenként ingyenes hagyatékolást is. Hogy a munka
megfelelően haladjon és megvalósuljon, kérik a
lakosságot, működjenek együtt a polgármesteri
hivatallal.

7

KIS ÚJSÁG

Tartalmas tűzoltó nap Csíkfalván

Vendégoldal: Ákosfalva község

Iskolatömb épül

nyárádmenti

Május 11-én hetedik alkalommal szervezték meg az önkéntes tűzoltók találkozóját Csíkfalván.
A színvonalas találkozón a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség is részt vett egy egységgel, ezenkívül 17 csapat nevezett
be, ebből 16 önkéntes és egy létesítményi (vállalati), de 4 visszalépett, 13 megjelent, ebből 12 versenyzett – tudtuk meg a számadatokat
Szabó Árpád csíkfalvi parancsnoktól. A
szemlére Csíkfalva,
Szereda, Hodos, Remete,
Köszvényes,
Szováta,
Balavásár,
Mezőcsávás, Hargita
megyéből Gyergyóalfalu, Csíkvacsárcsi,
Csíklázárfalva, Székelykeresztúr, továbbá
Magyarországról Rábakecöl testvértelepülés képviselete sorakozott fel, majd vonult végig
a község településein. Ezt követően izgalmas, érdekes versenyszámok
zajlottak. Az első számban Székelyföld legkitartóbb tűzoltóit keresték:
a benevezőknek teljes védőöltözetben, gázálarcban és légzőkészülékkel kellett végigteljesíteni a próbát. A versenyszámot a hodosiak nyerték. A második számban egy oltópalackot kellett hajítani, a harmadik
versenyszámban egy kis terepjárót kellett egy adott távon elvontatnia
négy személynek, ebben is a hodosiak bizonyultak a legjobbnak.
A támogatóknak köszönhetően sok értékes nyereménytárgyat
is meg lehetett szerezni sorsjeggyel. A befolyt összegeket az építés
alatt álló tűzoltó garázs befejezésére fordítják a csíkfalviak, ahogyan
a büfé jövedelme is erre a célra irányult. A gyerekenek is szerveztek
programokat, jelen volt a helyi utánpótlás csapat is, fellépett a helyi
gyerek néptánccsoport is, a gyerekek pedig toronyépítéssel, légvárral,
csúzdával tölthették el az idejüket. Sok helyi lakos is támogatta a tűzoltókat, egyesek a főzésben, mások a szervezésben, az önkormányzat
munkásai a terep előkészítésében vették ki részüket, így megfelelő
körülmények között zajlott a nap és mindenkit megvendégelhettek a
szervezők – részletezte Szabó Árpád, aki színvonalas rendezvényként
értékelte az eseményt.

Autóra gyűjtenek a tűzoltók
Egy újabb tűzoltóautóra kezdeményezett gyűjtést a Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, ezúttal egy tartálykocsit szereznének be.
A magyarországi Szerencs katasztrófavédelmi igazgatósága ingyen átadna a szeredaiaknak egy használt, hétezer literes tartállyal rendelkező esetkocsit. Ennek a
járműnek a feljavításához
és hazahozatalához kérik a
lakosság támogatását a tűzoltók – tudtuk meg Kacsó
Istvántól, a szeredai önkéntes tűzoltók parancsnokától.
Számításaik szerint mintegy 500 ezer forintra volna
szükség, ezért fordulnak a
szeredai lakossághoz és az esetleges nagylelkű adományozókhoz. Ha
a gyűjtés ereményes lesz és sikerül mihamarabb az autót megjavítani,
akkor a nyári városnapok keretén belül rendezett tűzoltó találkozón
hivatalosan is átadnák a járművet. Az így beszerzett autó nagyban
megkönnyítené az önkéntes tűzoltók munkáját, ugyanis jelenlegi esetkocsijuk csupán 1800 literes tartállyal rendelkezik, ami sokszor kevésnek bizonyul, de a helyi hivatásos tűzoltók autója is csupán kétezer
liter vizet tud szállítani. Aki adományozni szeretne, a pénzösszeget
Nyárádszereda központjában, a Centrum áruházban és a Toth`all Electronics szervízüzletben található dobozban helyezheti el, vagy hívhatja
az egyesületet a 0784-774400-es telefonszámon.
Amúgy jelenleg sok munkája van az önkéntes egyletnek az elárasztott pincék, kutak és a belvizek miatt, így amikor lehetőségük

van, a kutak kiszivattyúzására összpontosítanak. Május folyamán az
egylet az utánpótlás csapat felkészítésére is figyelt, és a kitartó, immár
két éves munka kezdi meghozni a sikerét: a nemrég lezajlott megyei
tűzoltó versenyen a szeredai gyerekek második helyezést értek el, míg
a polgármvédelmi versenyen első helyen végeztek.

Erősítenék a kapcsolatokat
Májusban Nyárádszeredába látogatott Mór testvérváros félszáz
fős küldöttsége, hogy tovább erősítse a testvértelepülési kapcsolatokat.
A harminc éve működő Mór-Freudenberg Baráti Társaság a németországi testvérváros mellett most az erdélyi településsel is erősítené a viszonyt. Főleg a családi kapcsolatokra és a diákcsere-programokra fektetnek hangsúlyt, hogy más kultúrákat is megismerjenek és
évtizedekre nyúló baráti kapcsolatokat építsenek – tudtuk meg Parajdi
Cecilia elnöktől. A szeredaiakkal gyakran találkoztak Móron a Szent
György Napokon és Bornapokon, de szeretnék a kapcsolatot szélesíteni, ezért is szerveztek látogatást a Nyárádmentére. Az elnök nagyon bízik abban, hogy a három város bizonyos területeken együtt tud
dolgozni, a polgármesterek, önkormányzatok szintjén már voltak kezdeményezések, most ideje hosszabb távú hozadékokat eredményező
kapcsolatok kiépítésének, és szívesen vesznek részt szeredai családok
móri látogatásának, fogadásának szervezésében is – részletezte.
A társasággal tartott Horváth Lajos móri városi képviselő is, aki
a szeredaiakkal való kapcsolattartásért felel az önkormányzat szintjén.
Érdeklődésünkre elmondta: Szereda is ugyanolyan fontos számukra,
mint Freudenberg, és ezt most már próbálják baráti kapcsolatok szintjére is átvinni, hiszen az alulról jövő kapcsolatépítés mindig eredményesebb. Már két-három család között vannak több éves viszonyok, és
a képviselő is úgy véli, amit szívesen csinálnak minkét oldalon, annak
van jövője.
A baráti társaság Szeredában szállt meg és öt napos csillagtúrát
szervezett. Közülük többen is jártak már Erdélyben, de ez csodálatos
hely, ahol lehet mindig újat látni, és ahová sosem lehet elég gyakran
visszajönni.

Közösen (talán) könyebb
Közösen oldanának meg bizonyos szolgáltatásokat a nyárádmenti önkormányzatok – ez
derült ki a Nyárádmente Kistérségi Társulás
május 22-iki ülésén. A
polgármesterek előzetesen többször tárgyaltak
arról, hogy egy-egy felkészült személy alkalmazásával, közösen kellene olyan közszolgáltatásokat megoldjanak,
amelyekre nincsenek szakembereik. Végül az igények egyeztetése
után az derült ki, hogy 6 községnek volna szüksége belső könyvvizsgálóra, 8-nak pedig településrendészre. Az ülésen szó esett az ígért
nyárádmenti ivóvízszolgáltatási rendszer kiépítésének elmaradásáról
és a vízszolgáltatók helyzetéről is.

Bajnokokat avatunk
Idén is a Nyárádmente ad(hat)ja a bajnokokat a Maros megyei
labdarúgó 5. és 6. ligában.
Az 5. osztály északi csoportjában ismét Nyárádremete fejezi be
a tabella első helyén a pontvadászatot, ezzel ismét bajnok lesz. A déli
csoportban is valószínűleg címvédést jegyezhetünk, Harasztkerék egy
lépésre van a 2018-2019-es idény megnyerésétől.
A 6. osztályban még nem fejeződött
be a pontvadászat, de a bajnok mindenképp vidékünkről kerül ki, hiszen
két fordulóval a zárás előtt Csíkfalva
és Somosd verseng egymással: a felső-nyárádmentiek első bajnoki címük
megszerzéséért harcolnak, míg az alsónyárádmentiek címvédést szeretnének
elérni.

nyárádmenti

6

KIS ÚJSÁG

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

Új cég a bekecsaljiak szolgálatában!

ÚJ

Megtalálnak minket Nyárádmagyaróson, a posta mellett, az utcában.
Munkaprogram: naponta 8-16, szombaton 8-13 óra között
ARBOR PLUS KFT. Telefon: 0744-525945

nyárádmenti
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Csaba királyfit ünnepelték

Május 18-19-én hetedik alkalommal rendezték meg Szeredában Csaba királyfi ünnepét.
A történet akkor kezdődött, amikor 2012ben Szereda egy Csaba királyfi mellszobrot
kapott dr. Kövér
Lászlótól, a magyar
országgyűlés
házelnökétől,
amiért határozottan fellépett
az ortodox egyház templomépítési kísérletével szemben.
Ekkor javasolta
néhai Csíki Sándor tanácsos, hogy elevenítsék fel Csaba királyfi ünnepét, amely 1944-ig
hivatalos magyar katonai ünnep volt, és évente május 30-án ünnepelték. Ez a második nagyobb szabású rendezvény, a tavalyig mindig
egynaposak voltak, és próbálja Csaba történelmi kultuszát fenntartani, hiszen a királyfi
ugyanolyan fontos számunkra, mint a székely
zászló, de nem titkolt célja a rendezvénynek
a nemzettudat építése sem – mondta el Bíró
József Attila főszervező.
Szombaton délelőtt nyolc település tíz
gyerekcsapata lépett pályára a II. Csíki Sándor Emlékkupa küzdelmeiben, délben Kátai
Attila, az MPP országos alelnöke, Márky
Dániel, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja és Tóth Sándor polgármester köszöntötték az ünneplőket. Délután a jelenlévők, de főleg az MPP tagsága
találkozott Kulcsár-Terza József parlamenti
képviselővel egy kötetlen beszélgetésen, ezt
követően gálamérkőzésen találkozott a város
1980-90-es években szereplő focicsapatának
öregfiú-gárdája és a helyi Csaba királyfi csa-

pata, majd a székelyudvarhelyi Balázs Árpád
tartott könyvbemutatót. A szervezők díjazták
azokat a diákokat és felkészítő pedagógusaikat, akik az elmúlt tanévben országos vagy
megyei versenyeken képviselték a települést,
majd a színpadot
birtokba
vették
népi gyermekjátékokkal az óvodások, míg a felső
tagozatos diákok
arról tettek vallomást, hogy “én is
jó magyar vagyok”,
majd a Kis-Bekecs
táncosainak produkciója váltott ki
fergeteges tapsokat. Este a Transilvanium és
a Romer zenekarok csaptak a húrok közé egy
kemény hangú koncerten.
Vasárnap délelőtt a szeredai temetőkertben a 2015-ben elhunyt
Csíki Sándor tanár,
politikus, író, családszervezeti vezető, autonómiaharcos sírjánál
hajtottak fejet bajtársai
és tisztelői, majd az istentisztelet után a református templomkertben
álló Csaba királyfi szobornál emlékeztek az
ünneplők. Szűcs Péter,
az EMI országos alelnöke azt hangsúlyozta,
hogy
”nemzetünkért
végzett
harcunkban”
nincs megállás, pihenő,
fegyverszünet, és “sebeinkre csak egyetlen
gyógyír van: kemény munkával magyar szótól
hangossá tenni a Kárpát-medencét”. Izsák

Balázs a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett, a nemzeti régiókról szóló európai
polgári kezdeményezést mutatta be, dr. Puskás Attila, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
egyházügyi referense szólt Csaba királyfiról,
akinek képe ott ragyogott pogánykori őseink
mitikus egén, aki őrizte és védte nemzetét, és
eljött, ha szükség volt rá a nehézségek idején.
A szervezők idén is kiosztották a Csaba
Királyfi Díjat, amelyet évente nyújtanak át
olyan személyeknek, akik székely mivoltunkért tettek és valamit “letettek az asztalra”.
Idén megosztva kapta a díjat két helyi világháborús veterán, akik önkéntesen vonultak be
a magyar hadseregbe 1944-ben, megvédeni
hazánkat. Id. Nagy Lázár 1924-ben született
a Zsil-völgyi Vulkányban, 1940-ben hazaköltöztek Nyárádandrásfalvára, 1944-ben
bevonult a nyárádszentannai leventetáborba,
majd egy gyors kiképzés után a frontra került,
ahol Szatmárnémetinél fogságba
esett.
Rigmányi József 1923-ban
született Székelykocsárdon, de a
második viklágháború kitörésekor szüleivel Parajdra költözött, s
bár felmentették a katonai szolgálat alól, mégis bevonult, csatlakozott az Úz völgyéből vissavonuló
magyar csapatokhoz, amelyekkel
Németországig jutott, itt 1945ben amerikai fogságba került,
Franciaországba
szállították,
1946-ban engedték haza.
A rendezvény a helyi Iszlai
Gyula fényképeiből készült kiállítással zárult, a fiatalember fotóin két szenvedély tükröződik vissza, a természetjárás és a fotózás, és már egy nemzetközi
versenyen első díjat is szerzett.

Felyílt a kincsesláda
Kétszázötven gyerek, harminc csoport, tizenöt egyéni énekes – számokban ezt jelenti a
május 18-án megrendezett Kincseink hagyományőrző fesztivál.
A Szeredában szervezett megyei döntőre
érkezett gyerekeket négy
csoportba
osztották, s
amíg egy részük a színpadon szerepelt,
addig a többiek különböző
kézműves
tevékenységeken vettek
részt: színeztek, székely
szoknyát szőttek papírból, barátság-karkötőt
készítettek, nyárádszeredai képekből rakosgatóztak, városnézésen és népi játékokban
vettek részt.

A színpadon népdal, néptánc, népi gyermekjáték és népszokások előadásában vetélkedtek a gyerekek, a bemutatottakat a dr.
Orosz-Pál József nyugalmazott szovátai zenetanár, Fodor Flóra nyárádremetei és Szilveszter
Anna
s z é k e l y u d v a rhelyi
tanítónő
alkotta bizottság
pontozta, majd
az
előadások
után szakmai értékelő keretében
adott tanácsokat,
tett javaslatokat,
észrevételeket
a pedagógusoknak. Ezen a vetélkedőn nincs
rangsorolás, minden gyerek részvételi díjat
kapott, a szólóénekeseket viszont pontozták,
és közülük választott ki néhányat a zsűri, akik
eljuthatnak az Őszirózsa országos népdalve-

télkedő döntőjére Újszentesre – tudtuk meg
Kátai Judit főszervező tanítónőtől.
A rendezvényt a helyi Deák Farkas Általános Iskola szülői közössége, Csípán Csaba
és Emőke, a Virágzug üzlet és a Nyárádszeredáért Egyesület támogatta, ez utóbbi elnöke
is köszöntötte a diákokat. Szűcs Péter szerint
“van jövőnk és van amit keresnünk Székelyföldön, feladatunk megvédeni ezt a földet,
fegyverünk a népviseletünk, dalaink, táncaink, amit senki el nem vehet tőlünk”. A rendezvényen jelen volt dr. Fejes Réka, a magyar
elemi oktatásért felelős tanfelügyelő is, Illés
Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes, a tanügyminisztérium kisebbségekért felelős osztályának államtitkári tanácsosa, Fodor József.
Tóth Sándor polgármester szerint a szeredaiak a székely himnuszt is büszkén éneklik, de a
legfontosabb, hogy szeretik a néptáncot, népdalt, és ma, amikor minden oldalról támadják
a magyar közösséget, különösen fontos a hagyományok ápolása, és ezen a téren “nagyon
sok tennivaló van még”.
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