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Magyarságtudatra nevelő táborozás
Egyhetes közös nyári táborozáson vett részt 16 ákosfalvi és az
anyaországi testvértelepülésről, Beledről érkezett 23 felső tagozatos
diák.
A diákok Ivóban táboroztak, ahonnan kirándulásokat szerveztek
Parajdra, Korondra, a Békás-szorosba, a Gyilkos-tóhoz, Segesvárra,
a Madarasi Hargitára, majd visszatértek a Nyárádmentére. A magyar
kultúra keleti és nyugati részeinek találkozása keretében a két iskola kulturális műsorral mutatkozott be. A vendégeket és vendéglátókat
Osváth Csaba polgármester is
üdvözölte, köszönetet mondva a
tartalmas hétért, valamint a két
önkormányzat nyújtotta támogatásért. Az anyaországiak egy
gasztronómiai különlegességgel,
a rábaközi pereccel lepték meg
a házigazdákat, majd a két iskola
diákjai a sportpályán csaptak össze az Ákosfalva-Beled Barátság
Kupa nevű vándorserleg birtoklási lehetőségéért.
A 18 éve fennálló testvérkapcsolat részeként a két iskola 2004
óta működik együtt. A 15 év nemcsak a kirándulásokról szól, hanem
barátságok szövődnek, sőt nagyon szoros kapcsolatok is kialakultak,
amelyek már rég meghaladták a tábor keretét. „Úgy gondoljuk, hogy
óriási szükség van erre, és ez kimeríthetetlen forrás” – nyilatkozta Bakai Andrea, az ákosfalvi iskola igazgatóhelyettese.
Tavaly kinevezett beledi iskolaigazgatóként Kőszegi Németh József rögtön tárgyalni kezdett Józsa Gabriella ákosfalvi igazgatóval,
hogy a két intézmény kapcsolatát tematizálják, és örül, hogy sikerült
egy kultúrát és sportot felölelő táborozást szervezniük idénre. Ez nagy
élmény volt a rábaközi gyerekek számára, akik új történelmi és földrajzi ismereteket szerezhettek. „Azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek ez a tartalom kell, hogy magyarságtudatuk erősödjön, és erre a
legszebb hely Erdélyben adott. Ide kell jönni, erősíteni azt a tudatot,
amelyet a székelyek ismernek és amelyet az ákosfalvi diákok egész héten át szívesen adtak” – mondta el az intézményvezető.

Zárult a XIII. Csűrszemináriumok
Július 1-4. között zajlott a Nyárádmente legjelentősebb tudományos rendezvénye, a hagyományos Csíkfalvi Csűrszemináriumok idei
kiadása, amely egyben a Sapientia EMTE marosvásárhelyi kara alkalmazott társadalomtudományok tanszék kommunikáció és közkapcsolatok szakos hallgatóinak nyári terepgyakorlata is.
A hétfői kezdőnapon két előadás szerepelt a programban: délelőtt
dr. Gagyi József professzor a Csűrszemináriumok „történetéről” beszélt, majd az egyetemi hallgatók Vadadban és Búzaházán végeztek
kérdőíves felméréseket, este kerekasztal-beszélgetés zajlott, ahol négy
nyárádmenti polgármester (Balogh István csíkfalvi, Tóth Sándor szeredai, Benedekfi Csaba berei és
Karácsony Károly gálfalvi) számolt be az elmúlt tíz év kihívásairól, az EU-s csatlakozás utáni
változásokról. Kedden két tudományos előadást követhettek a
résztvevők az ember és medve
kapcsolatáról és a gyógynövénytermesztésről, napközben a műhelygyakorlat zajlott az online marketing területén. Szerdán egésznapos műhelygyakorlat keretében a fényképelemzési technikákat tanulták, csütörtök délelőtt az emlékezésről
és emlékjelállításról értekeztek. Zárás előtt a hallgatók bemutatták
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félévi gyakorlataik tapasztalatait.
Fontos, hogy az egyetem diákjai és tanárai kijöjjenek Csíkfalva
községbe, ahol adott egy környezet, ahol együtt tudnak lenni, ahol
sokféle kérdést meg tudnak beszélni – mondta el lapunknak dr. Kovács Barna adjunktus. Egyúttal a diákok egy új társadalmi közeget és
környezetet ismerhetnek meg, ugyanakkor igen jó alkalom adódik a
munkamegbeszélésekre is. A kommunikációs hallgatók 2004 óta járnak Csíkfalva községbe nyári terepgyakorlatra, kutatásokat végezni
változó tematikában. Második éve a Magyar Tudományos Akadémia
OTKA rendszeréből magyarországiakkal közösen pályáztak kutatásra,
és azt vizsgálják, hogyan alakul át a vidék különböző régiókban, a
család, a környezet, a gazdálkodás változásait vizsgálják Csíkfalván is.
Évente mintegy 30 diák járt ki a községbe 2004 és 2015 között, azóta
mintegy 20 végzi itt a terepgyakorlatot – tudtuk meg dr. Gagyi József
professzortól.

A mezőgazdaságot is utolérte a
munkaerő hiánya
A Murokországként emlegetett, évszázadokig zöldségtermesztéséről ismert Alsó-Nyárádmentén is egyre kevesebben termelnek piacra
szánt árut, és ennek a hátterében főként gazdasági tényezők állnak.
Nemrég egyik legnagyobb zöldségtermesztőnél, a karácsonyfalvi
Fazakas Miklósnál jártunk, aki éppen a munkaerőhiányra bosszankodott.
A helyzet tíz évvel ezelőtt kezdődött és azóta egyre romlik, gyakorlatilag nincs munkaerő a mezőgazdaságban, ami az állam rossz
szociális politikájának tudható be, hiszen egy bizonyos réteget úgy
támogatnak mindannyiunk adójából, hogy munka nélkül is megél,
mások pedig úgy gondolják, hogy betanított gyári munkásként jobb
dolgozni, mint a mezőgazdaságban. A munkaerőhiány lassan nemzetgazdasági kérdéssé válik – taglalta a kérdést
a gazda, hozzátéve: gyakorlatilag nincs akivel
betakarítani a termést sem, nemhogy megtermelni. Ilyen körülmények között nem lehet
minőséget és mennyiséget előállítani.
Fazakasék családi gazdasága egy hektárnyi – szám szerint 24 – fóliasátras és 5-6
hektáros intenzív zöldségtermesztést jelent.
A fóliasátraikban lassan lejár a paradicsomtermesztés, helyét más zöldség veszi át, miközben már érik a paprika is – mutatja meg.
A káposzta egy részét már vágják, más részét még csak most ültetik
– toldja meg. A családnak nincsenek értékesítési gondjai, mert kétkét kolozsvári és marosvásárhelyi nagyáruháznak szállítanak, és nem
tudnak annyit termelni, amekkora a kereslet, gyakorlatilag csak felét
tudják biztosítani, azt is kétnaponta.
A Fazakas család is részese az úgynevezett országos paradicsomprogramnak, viszont csak a termelési felület egytizedével. Mint
kezdeményezés, nem rossz ez a program, de nem lett volna szabad
csak a paradicsomot megcélozni – véli a gazda. Ez negatívan befolyásolta a piacot, sokan csak ezt termesztenek, s ez tükröződött az árakban
is, amikor nagy mennyiségű termés jelent meg.

Európa-bajnok lett Tanászi Norbert
A június végén Prágában zajlott Shinkyokushin Karate ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett a 17-18 éves
korcsoportban a szeredai Tanászi Norbert.
A vásárhelyi Tiger Budo sportklub harcosa
ukrán, lengyel, román, magyar ellenfél legyőzése után a 65 kg alatti súlycsoportban
megszerezte első Európa-bajnoki címét.
”Nagyon örülök, már öt éve ez a cél, és most
jött össze” – nyilatkozta a 18 éves fiatalember.
Tanászi Norbert hét éve űzi ezt a harcstílust a klub kötelékében, eddig összesen négy
EB-n, egy VB-n és két nemzetközi versenyen
szerepelt a román válogatott színeiben.
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közterület
Itt a Nyárádmente Fesztivál
– Idén augusztus 1-4. között szórakozhatnak a nyárádmentiek:
nagykoncertek, sport-, ifjúsági és kulturális rendezvények, avató és díjazás egyaránt van
a programban. A helyszínt zömében Szereda biztosítja, a rendezvény főtámogatója a
Maros Megyei tanács –

Az utóbbi évek megszokott rendszerében
zajlik idén is a Nyárádmenti Fesztivál és az ezzel egybeeső szeredai városnapok. Már június
31-én délután sor kerül az első eseményekre:
Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök
a szövetkezeti mozgalomról tart tájékoztatót,
majd bemutatja egyik könyvét. Aznap este kerül sor Mikházán a tájházavatóra is. A Fesztivál
hivatalos megnyitójára augusztus 1-jén délután
kerül sor, amit fotótárlat-megnyitó követ, de ez
a nap a több évszázados hagyományú országos
szeredai „vásárnap” ideje is, és légvárakat is
felállítanak a piacon a gyerekek számára. Este
megnyit a főtéri Borudvar is.
A programok „sűrűje” pénteken, 2-án kezdődik, a sportcsarnokban kézilabdatorna lesz, a
nagyszínpadon sor kerül a hagyományos nyárádmenti néptánctalálkozóra, amelyet a Hargita
és a Bekecs együttesek közös néptáncelőadása
követ. Megnyílik az Ifjúsági udvar is, ahol a fiatalokat (is) érintő tematikus kulturális, ifjúsági,
társadalmi és tudományos előadások lesznek.
A szombati nap főként a sportról szól: a
szeredai gát fölött off road autós verseny lesz, a
sportbázison focitorna kezdődik és kerékpártúra
is rajtol. A héten gyerek lovastábor zajlik Jobbágyfalván Pászka Lehel irányításával, a tanultakat délután a szeredai Lovastanyán mutatják
be, ahol délelőtt barantabemutató is zajlik. Ezen
a napon rendezik meg a hagyományos tűzoltótalálkozót is, és továbbra is várják az érdeklődőket az Ifjúsági udvarba, a gyerekeket a Bekecs
együttes Mátyás király igazságai című táncjátékára. Szombaton megnyílik és vasárnap folytatódik a hagyományos kézműves vásár Szereda
főterén, vasárnap reggel terepfutóverseny is rajtol. A gyerekek számára a helyi pedagógusok és
civil szervezetek egész napos képességfejlesztő
és szórakoztató játékokat szerveznek. A fesztivál keretében a szeredai önkormányzat szeretné
azokat díjazni, akik sikereikkel a város nevét
ismertebbé tették.

A zene kedvelői sem maradnak programok
nélkül, számukra nem is akármilyen fellépőket
szerződtettek a nagyszínpadra. Csütörtökön este
az Ismerős arcok lép közönség elé, pénteken
este Tóth Kati hegedűjátéka után a Zanzibár
koncertezik, majd „retróbuli” lesz az ifjúsági
udvarban. Szombaton este már a keményebb
műfaj kedvelői vehetik át a teret, a Rocksuli lesz
az előzenekar a Tankcsapda koncertjén (ami
viszont belépős lesz!!!!). Vasárnap már délután
elkezdődik a bulizás, az ifjúsági udvarban Póra
Zoliék gyerekkoncertjének örülhetnek a kicsik,
míg a nagyszínpadon Kiss Kata előzi meg a
visszatérő Kowalski meg a Vega fellépését. A
Nyárádmente Fesztivál vasárnap éjfél előtt tűzijátékkal zárul.

Tánctábor Jobbágytelkén

Unitárius ifjak találkoztak
Jobbágyfalván

Van képünk hozzá
A Csűrszemináriumon számoltak be a
polgármesterek

Újra van magyar felirat is Mosonban

Közeleg a “vásárnapja”
Nyárádmenti Fesztivál

A csíkfalvi Szász Zsuzsa különdíjas
meseíró lett
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Egymást követik a tervek és beruházások
Az önkormányzat az utóbbi években nagy erőfeszítéseket tett a köztulajdon tisztázására és rendezésére.
Mindent betelekeltek és tudják, hová fektethetnek be. Takács Szabolcs István polgármester úgy érzi,
beérett a munka gyümölcse és elkezdődhettek a munkálatok.

Több munkálat is folyamatban van Koronkában, ezek egyike révén azon dolgoznak, hogy a sáncokat kibetonozzák, egyforma bejáró hidakat építsenek, ahol az úttest
keskeny, ott 1-1,5 méterrel megszélesítik és

fedett sáncokat is kialakítanak. A munkálat
a helyi költségvetésből van fedezve és hét
utcát érint mintegy 6 kilométer hosszúságban. Ez elég nagy felfordulással jár, az emberek kezdetben furcsán fogadják, de mire
elkészül, megváltozik a véleményük. Ezzel
a munkálattal a falu háromnegyed részén
már végeztek, és ez teljesen megváltoztatja
a település arculatát.
Egy másik szerződés is alá van írva egy
kolozsvári céggel, hasonló munkálatokat
végeznének az Új utca és az általános iskola között a Tholdalagi Mihály utcában. A
kivitelezés napokon belül elkezdődhet.
Van beruházási alap

Számos beruházás van folyamatban
vagy tervben az idei évre a községben, az
erre elkülönített költségvetési összeg 16
millió lej. Elő van készítve 12 nagyobb
beruházás, nagy összegű munkálat, ezek
között van víz- és csatornahálózat-bővítés,
utcakorszerűsítés és -szélesítés, aszfaltozás, járdák építése, a csapadékelvezetők
kiépítése azokon a helyeken, ahol az utcák
keskenyek és csak így lehet helyet nyerni
(például a Koronka panzió mögötti részen).
Aláírt szerződése van az önkormányzatnak a csatorna- és vízhálózat építésére
az Erdő utcában, amihez hamarosan hozzálátnak. A Segesvári úton, Ákosfalva irányában van egy szakasz, ahol nincs bevezetve
a víz és a csatorna, hamarosan aláírják a

szerződést a munkálatok elvégzésére.
Ahol a sáncbetonozások, új hidak építése nincs belefoglalva a mostani tervbe, ott
egy másik terv keretében oldják meg azt.
Igyekeznek mindenhol egyformán kiépíteni a vezetékes infrastruktúrát, jelenleg Koronkában 90 százalékban állnak ezzel. Az
új lakónegyedben (a Koronka panzió mögött) sok magánutca van, amelyeket nem
adtak át a községnek. Itt a házak építésekor
a beruházók valamilyen szinten kiépítették
a víz- és csatornahálózatot, ezt viszont az
Aquaserv nem vette át. Az Aquaserv csak
a két főóráig végez szolgáltatást, ameddig
a hálózata kiterjed.
Aláírták a szerződést és elkezdődött az
iskolai kispálya felújítása, ahol új aljzatbetont, úgy műgyepet és kerítést kap a létesítmény. Azonban vannak visszás esetek is,
amikor a pénz megléte nem feltétlenül hozza a várt eredményt. Például az új negyedben van olyan utca, ahol már háromszor is
kiírták a közbeszerzési eljárást, mégsem
jelentkeznek cégek az utca aszfaltozására,
sáncok kibetonozására, új bejárati hidak
építésére, pedig a beruházás értékét is növelték.
Meghirdetik a közbeszerzést a közvilágítás korszerűsítésére is,
szeretnék az
utcai lámpákat LEDégős testekre cserélni.
A terv és a
költségvetés biztosítva, már csak idő kérdése, hogy mikor kezdenek hozzá.
Pályázatuk volt leadva a Backamadarasra vezető községi út korszerűsítésére is,
de ez sikertelen volt, így egyelőre ez az elképzelés még várat magára.
Elkezdik a csatornázást Bósban

Hamarosan Székelybósba is eljut a vezetékes infrastruktúra. Régi tervük a víz- és
csatornahálózat kiépítése a faluban, pályázatot is készítettek rá, de nem kaptak támogatást, így most a község költségvetéséből
látnak hozzá a 6 millió lejes beruházáshoz.
A kivitelezési versenytárgyalásra négy cég
jelentkezett, hamarosan eldöntik, hogy kivel kötnek szerződést. A bósi hálózatok és
a Koronkával összekötő vezetékek megépítése 6 kilométert jelent, és a polgármester
reményei szerint két hónapon belül el kel-
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Ifjúsági konferencia Jobbágyfalván

Vendégoldal: Koronka község

Egységes arculatot szeretnének
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lene kezdeni a munkálatot. Ez több fronton
történne, hogy mihamarabb megtörténjen a
kivitelezés, hiszen a falu lakóinak is igénye
van a mai kor szolgáltatásaira. Ha minden
háztartáshoz elér az infrastruktúra, az nagy
előrelépést jelent a település életében.
A LEADER programon nyert az önkormányzat egy kisebb összeget, amelyből
Bósban is megépül egy műfüves kispálya.
Az összegbe bepótolnak a helyi költségvetésből is, mert egy jó minőségű munkát
szeretnének elkönyvelni.
Elkezdődött a telekelés

A község is részese az
országos
kataszteri
programban foglalt munkálatoknak – tudtuk meg. A szerződést egy
bukaresti céggel kötötték meg, amely már
tartott egy találkozót a gazdákkal és okmányokból elkezdte a munkát, amely során
minden kül- és belterületet felleltároznak,
azonosítanak, felmérnek, és amikor befejezik ezt a nem kis munkát, akkor minden tulajdonos telekkönyvet kap, sőt az utódlási
ügyintézést is megoldják. Ehhez szükséges
azonban a tulajdonosok megfelelő hozzáállása és segítsége, mert az önkormányzat
csak ügyfél a cég, a tulajdonosok és a kataszteri hivatal között. Az országos program révén a községben 1629 hektár terület
telekelését oldják meg.

Július 12-14. között Jobbágyfalván, a
Tündér Ilona völgyében zajlott le az Országos
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) idei,
43. ifjúsági konferenciája, ahol többek között
arra keresték a választ,
hogy ki milyen úton lett
azzá, ami ma.
Százötven résztvevőt vártak a szervezők
a hétvégi rendezvényre, zömében 18-25 év
közöttieket, de fiatal
családok is érkeztek
gyerekeikkel. A hétvégi
programot istentiszteletek, áhitatok, tábortűz, sörkóstolás, előadássorozat, szabadidős tevékenységek töltötték
ki. A nyitó istentisztelet és az előadások, beszélgetések nagy része a rendezvénysátorban

rették a helyet, itt minden feltétel adott egy
nyugodt, családias rendezvényhez.
Az unitárius fiatalok életében nagyon
fontos szerepet játszik az évenkénti ifjúsági
konferencia, amely az ODFIE legfontosabb
„seregszemléje”, de családias hangulatban,
lazább keretek között zajlik. Az idei konferencia témája az első hallásra furcsának tűnő
útadó, amely azonban képletes cím, és arra
utal, hogy bizonyos embereknek „útadót”
kellett fizetniük ahhoz, hogy eljussanak egy
bizonyos pontig. Ez az út a ki-ki számára jó
szakaszt jelenti, amelyet az ODFIE révén tettek meg, és amely révén az ODFIE tette azzá
őket, amik ma. Kilenc ilyen személy élettörténetét hallgathatták meg a fiatalok, közöttük
volt lelkészházaspár, egyetemista, pedagógus,
külföldről „becseppent” vagy éppen Afrikában önkénteskedő személy is.

Tánctól zajos volt Jobbágytelke
Július 14-21. között Jobbágytelkén 21.
alkalommal zajlott a Marosszéki nepzene- és
néptánctábor.
Egy hétre ismét Jobbágytelke lett a
(néptánc)világ közepe, számos néptánc- és
népzenekedvelő fiatal és kevésbé fiatal lepte
el a falut, sátrat vertek az udvarokon, éjjelnappal zeneszó és csujjogtatás hallatszott a
kultúrotthon irányából, megpezsdül az egyébként nyugodt település hangulata.
A pihenni vágyók tartózkodjanak a táborban való részvételtől – figyelmeztetnek
a szervezők, és gondoskodnak is arról, hogy
aki mégis ide merészkedik, annak legyen mitől megizzadnia. Hétfő és szombat között a
kezdő és haladó résztvevők paniti, selyei és
nyárádmenti táncrendet sajátíthattak el, az
ínyenceknek marossárpatakit tanítottak, de
népdal- és népi hangszeroktatás is folyt, az
esti táncházakban adatközlő zenészek, táncosok és énekesek tudásából lehetett „lopni”,
majd hajnalig ropni a táncot. Volt okszitán
népzenei koncert is, délutánonként szakmai
előadások, csűrmozi, kirándulás, esténként
folkkocsma. A gyerkek sem unatkoztak, a
néptánc mellett a falusi élet és foglalkozások

Jut egy hétvége a szórakozásra

Július 26-27-én szervezik meg a Koronkai Napokat, ekkor érkezik a magyarországi testvértelepülés, Kincsesbánya küldöttsége is. A közbeszerzést meghirdették,
a két jelentkező cég közül kiválasztották
azt, amely megszervezi a programokat.
Lesz magyar, román, roma mulatós, gyerekprogramok, a testvértelepülési küldöttségnek kirándulás. Székelybósban is minden évben falunapokat rendeznek, ők is
ragaszkodnak az Anna-napi búcsúhoz, így
a két rendezvény egybe is esik. A bósiak a
maguk erejéből szervezik a programjaikat,
bár itt jóval kisebb rendezvényről van szó.
Így mindenki eldöntheti, hogy ezen a hétvégén hol szeretne szórakozni.

zajlott, de volt babzsákos pihenőzóna, ahol
beszélgetni lehetett, a záró istentiszteletet
viszont a faluban, az unitárius templomban
tartották. Ez alternatív ifjúsági alkalom volt,
amelyen nem lelkész, hanem néhány teológiai hallgató és világi, ODFIE-s
központi tag végzett szolgálatot. Minden konferencia helyszínén a szervezet
kopjafát állít, de mivel itt
már ötödik alkalommal
voltak jelen, csak az első
két alkalommal állítottak
oszlopot, azóta ezekre kerülnek kis emléktáblák a rendezvények végén
– tudtuk meg Baróthi Brigitta főszervezőtől,
aki úgy látja, szó szerint ideragadt Jobbágyfalvára a rendezvény, mert nagyon megsze-

részleteibe tekinthettek be. A szombat esti
záró gálaműsorban a résztvevők bemutatták
a tanultakat, majd egy utolsó fergeteges táncházzal búcsúztak Jobbágytelkétől.
Puskás Attila szervező szerint az idei tábor méltó folytatása volt az előző
húsznak, sokan
jöttek Erdélyből
és
Magyarországról, de Európa más részeiről
is, a „tengerentúlról” az Amerikai
Egyesült
Államokból és
Japánból is: idén
is a megszokott
létszámot, mintegy 230 résztvevőt jegyeztek. Sosem akartak nagy tábor lenni, mert
a kisebbek barátságosabbak, családiasabbak
– mondta el a szervező
Az elmúlt húsz évben a helyi néptáncosok
mindig felléptek a tánctáborban, idén viszont
nem ők, hanem az anyaországi Szigetszentmiklóson élő, Jobbágytelkéről elszármazottak

néptánccsoportja érkezett a gálára. A csapat
szívesen hozta haza azt a táncot, amit nem
szégyelt újra elővenni és gyakorolni többszáz
kilométer távolságban is, hogy most megmutassa azt az itthoniaknak és a vendégeknek
is. Több száz torokból
hangzott fel Jobbágytelke himnusza is, a Szép
szivárvány koszorúzza
az eget... A műsor után
Sófalvi Emese csoportvezetőtől megtudtuk: szinte
mindannyian Jobbágytelkéről elszármazottak és
azok gyerekei, jelenleg
közel harmincan énekelnek és táncolnak, és másfél éve vették elő ismét a
hazai táncokat és dalokat, hiszen szükségét
érezték annak, hogy az anyaországban is felelevenítsék azt, amit gyerekkorukban a néhai
Balla Antal mestertől tanultak. Fergeteges
érzés volt ismét itthon lenni, színpadra lépni,
ám izgalommal készültek erre, hiszen hazai
közönség előtt hazai műsorral felállni nagy
kihívás, de örömmel vállalták.

Csűrszínházi Napok
Június 28-30. között zajlott az idei, immár
17. Csűrszínházi Napok Mikházán, amelyet a
falu szülöttje, Szélyes Ferenc színművész talált ki és szervez. Az idei napokon hangsúlyt
kapott a vígjáték, de a néptáncra és múltidé-

zésre is adódott alkalom.
Pénteken a temesvári és szatmárnémeti
színházak közös produkcióját, a Burundangát, majd este a közismert Hippolyt, a lakáj
című zenés vígjátékot láthatta a közönség.
Szombaton délután Barabási Attila-Csaba, a Maros
Művészegyüttes igazgatójának fotóit állították ki az
iskolában Életképek címmel,
amely betekintést nyújt az
erdélyi falvak életébe, szokásaiba, hagyományaiba. A
megnyitót Érdekes emberek,
mikházi történetek címmel
beszélgetés követte, amelyen idősb Szélyes Ferencet

hallhatták az érdeklődők, amint elődeiről, a
Szélyesek, Kacsók, Salatok soráról mesélt,
de kiderült: a 90. évéhez közeledő egykori pedagógus nagyon jó tollforgató is, egyik
izgalmas novelláját is felolvasta a falut elérő
második világháború napjairól. Este ehhez
illően Tamási Áron Tündöklő Jeromos című
darabját láthatta a közönség. Vasárnap a Bekecs táncszínházi programja keretében újra
látható volt az Ember az embertelenségben
című előadás.
A csűrszínházi idény folytatódik koncertmaratonnal, a Romlás című darabbal, majd a
“rómaiak” augusztus 3-án újra ellepik Mikházát egy fesztivál keretében, augusztus 9-11.
között pedig a Hagyományok Háza szabadegyeteme költözik a Csűrszínházba.
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Kultúrák találkozása Hodoson
Négy ország hat partnertelepülése részvételével zajlott tematikus testvértelepülési találkozó Székelyhodos községben, amelyre Magyarországról, Franciaországból és Olaszországból érkeztek vendégek.
Az Interkulturalitás – erdélyi örökség? című rendezvényen az anyaországi Szegi, Szegilong és Géderlak, a franciaországi Venerque és az
olasz Rivoli Veronese települések küldöttségei vettek részt. A mintegy 150
vendég az interkulturalitás és új migráció kérdéseit elemezte, konferencia
keretében hallhattak előadásokat, de a témához kapcsolódóan tanulmányi
kiránduláson is voltak, ahol a vendégek vizuálisan is megtapasztalhatták a
különböző kultúrák együttélését – tudtuk meg Balássy Andrástól, a szervező Hodos-Venerque Baráti Társaság tagjától. A nem mindennapi találkozó
Hodos központjában szervezett szabadtéri kulturális „parkünnepéllyel”
zárult.
A vendégek elégedetten nyilatkoztak a többnapos rendezvény végén.
Helene Breton, Venerque volt
polgármestere a hodosiakkal
való haminc éves kapcsolatot
méltatta, amely során kétszáznál több nyárádmenti eljutott
Franciaországba, onnan is sokan érkeztek ide, de húsz éve
ifjúsági táborok is működnek,
hat éve pedig az okszitán zenészekkel is kapcsolat épült
ki. Erdély gazdag történelmi,
kulturális értékeit hangsúlyozva a volt elöljáró az itteni tudományosság
mellett is letette a voksát.
Örömmel fogadták el a meghívást a géderlakiak is. Katona György
polgármester örült az olasz fél megismerésének, illetve Szegilog bekapcsolódásának is. „Bővült a kör, színesedett a paletta” – fogalmazott az
elöljáró, akit a konferencia keretében megragadott az örmények és szászok
erdélyi sorsa, akik betelepültek, dolgoztak, adót fizettek és boldogultak.
Viszont ez a mai helyzetre áthelyezve már nem igaz, a mostani bevándorlók nem akarják elfogadni az európaiak kultáráját, nyelvét, vallását. A rendezvény összességében sikeres volt, de véleménye szerint ezeket a találkozókat gyakrabban kellene megszervezni, mert ez minden résztvevő nemzet
számára fontos. „A mai rohanó világban, ebben a széthúzó Európában ez
egy összekovácsoló hétvége” – fogalmazta meg Katona György.

Román nyelvtábor magyar diákoknak
Idén is megszervezték a szeredai diákok számára a román kommunikációs tábort – öt napon át intenzív foglalkozásokon vett részt 25 diák
Szentlászlón.
A nyelvi tábor ötlete tavaly vetődött fel, mivel a Nyárádmentén élő
gyerekeknek kevés lehetősége van a román nyelv használatára, viszont
hogy Romániában érvényesülni tudjanak, elengedhetetlen, hogy az állam
nyelvét ismerjék. Olyan jellegű tevékenységeket szerveztek számukra, ahol
nem a tanterv szerinti anyagot tanulják, hanem kimondottan a hétköznapi
élethez szükségeset. A tavaly Novák Csaba Zoltán szenátor kezdeményezte
a tábort, idén az iskola szülői bizottsága nyújtott be pályázatot a Communitas alapítványhoz és a szeredai önkormányzathoz, és a gyerekeknek is
volt egy csekély hozzájárulása – mondta el a Deák Farkas Általános Iskola
igazgatója. A tavalyi tábor visszhangja pozitív volt, a gyerekeknek tetszett,
ezért döntöttek úgy, hogy idén is megszervezik. A diákok zöme 5-7. osztályos volt, de már negyedikeseket is fogadtak – tette hozzá
Trufán József.
A gyerekeket különböző
kommunikációs
helyzetekbe vonták be, amivel minden
nap találkozhatnak, alapfogalmakat ismételtek. Be kellett
mutassák magukat, társaikat,
családjukat, iskolai helyzeteket alkottak, kirándultak, vásároltak, az ország megyéivel, településeivel,
nemzetiségeivel is ismerkedtek, de több kísérleti helyzetet is felállítottak
számukra – mondták el Szaló Anna és Moldován Izabella tanárnők.
Délutánonként készésgfejlesztő és kézműves foglalkozásokat is tartottak – tudtuk meg Fancsali Ferenc tanártól. A tavaly is nagy volt az érdeklődés a tábor iránt, idén is meg tudták valósítani, ezt azt mutatja, hogy van
igény rá, és jövőben is szeretnék megszervezni.

Róvásírást tanultak a gyerekek
Július első hetében népismereti foglalkozásra hívta a szeredai gyerekeket a helyi Bocskai István alapítvány, érdekes, tartalmas programot
szervezett a húsz jelentkező 9-11 éves gyerek számára.
A központi téma a róvásírás-tanulás volt, de Bíró János mester a fafaragás jelképeiről adott ízelítőt, Kovrig Zoltán biológus erdei-mezei állatokról tartott lebilincselő foglalkozást, míg Balogh Irma a gyógynövényekkel
ismertette meg a gyerekeket. A foglalkozások nagy részét a városi könyvtárban tartották, de sokat játszottak, naponta finom ebédet főzőtt számukra
Puiu Aranka, és kirándulni is voltak, a berekeresztúri templomban a fellelhető róvásjeleket
nézték meg, hogy
megértsék: ezeket
egykor valóságosan
is használták őseink.
Tartalmas program
volt, és a gyerekek
még a következő
hetet is szívesen
ott töltötték volna
– mondta el Szakács
Etelka.
A
róvásírást
Varga Sándor nyugalmazott unitárius lelkész oktatta a gyerekeknek, és őt is meglepte az,
hogy azok milyen hamar megtanulták a róvásjegyeket, egy hét is elegendő
volt, annyira logikus ez az ábécé. Számára a legnagyobb elégtétel, amikor
látja, hogy ártatlan tekintettel és ügyes kezekkel a gyerekek hogyan róják
ezeket a jeleket. Bíró János a kopjafával, mint harci eszközzel ismertette
meg a gyerekeket, majd azt tanulták meg, hogyan lett ebből népművészeti tárgy. A fafaragás a képírás egy különleges műfaja – állítja a mester,
aki szerint a gyerekek egyes szimbólumokat egyből felismertek, ebből
is látszik, hogy a képírás több évszad múltán is érthető, még a kisebbek
számára is.

Kincsek táboroztak Szeredában
Július első hetében ötven gyerek számára szerveztek nyári tábort Szeredában, ahová Remete községből is érkeztek résztvevők.
Kincseink címmel készítettek pályázatot a pedagógusok annak reményében, hogy szép egyhetes nyári tábort szervezzenek előkészítős és
első osztályos kisdiákoknak. Sikerült támogatást szerezniük a Bethlen Gábor Alaptól, így zajlott le a tervezett tábor, ahol a hagyományaink továbbéltetésére fektették a hangsúlyt: népdalokat, népi gyermekjátékokat tanultak,
a környezetről meséltek, kézműveskedtek és kirándultak naponta. Egyik
nap Kőrispatakra utaztak, ahol meglátogatták a szalmakalap múzeumot és
kézműves foglalkozásokon vettek részt. A záró napon a gyerekek bemutatták a héten tanultakat, a szülők megtekinthették csemetéik heti kézműves
tevékenységeinek eredményét is. “Néhány nap alatt nem lehet sokat tanulni, de remélem, kezdésnek jó volt és reményeink szerint a közeljövőbben
és jövőben is folytatni fogjuk” – mondta el Kátai Judit szervező szeredai
tanítónő. Fodor Flóra remetei tanítónő is nagyon sikeresnek értékelte a
tábort: mindenki aktívan, jókedvvel vette ki részét minden tevékenységben
és játékban, élvezték azokat és a kirándulást, nagy élmény volt a gyerekek
számára. “Érdemes foglalkozni velük és sokat gazdagodnak egy ilyen tábor
alatt” – vélte a tanítónő. A két szervező pedagóguson kívül Kiss Katalin
és Erdélyi Tünde remetei és Kádár Ilona szeredai pedagógusok vettek részt
önkéntesen a tábor lebonyolításában, Kacsó Vilmos szeredai tanító pedig
elhúzta mindenkinek a nótáját.
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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

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

