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Nyárádmente Fesztivál - egy héten át
Minden eddigi eredményt és színvonalat felülmúlt a július utolsó
és augusztus első napjaiban zajlott Nyárádmente Fesztivál.
Hétfőn lovas gyerektáborral, kedden politikai beszámolóval, szerdán mezőgazdasági szakkérdéssel és a mikházi tájház felavatásával
vette kezdetét a hivatalosan csak csütörtökön megnyitott Nyárádmente Fesztivál, amelynek
kínálata idén rendkívül
gazdag volt. Szerdán
könyvbemutató, csütörtökön irodalmi délután
és kiállítások, szombaton a Bekecs együttes
gyermekelőadása, vasárnap a Póra Zoli és a
Stone Hill gyerekkoncertje töltötte ki a kulturális programot, nem
beszélve a rengeteg táncprogramról: pénteken 17 együttes 350 táncosa
lépett színpadra, őket pedig a Bekecs és a Hargita együttesek egyórás
táncműsora követte, de a Bekecs táncosai vasárnap este Kiss Kata
műsorában is közreműködtek. Az esős idő ellenére sem maradtak el a
sportrendezvények és a tűzoltótalálkozó, ugyanígy a nagykoncerteken
is ezrek vettek részt a nagyszínpad előtt. Nem maradt üresen az ifjúsági udvar sem, ahol nemcsak bulizás, hanem több előadás is várta a
fiatalokat, vasárnap délután a sepsiszentgyörgyi Orbán Gabi kerékpáros merészségeivel ejtette ámulatba a főteret. A szeredai önkormányzat
vasárnap délután díjazta mindazokat a helyi gyerekeket és fiatalokat,
illetve az őket felkészítőket, akik az elmúlt hónapokban kiemelkedő
eredményeket értek el, ezzel pedig a település jó hírnevét erősítik.
A zene kedvelői sem maradtak programok nélkül, számukra nem
is akármilyen fellépőket szerződtettek a nagyszínpadra. Csütörtökön
este az Ismerős arcok lépett közönség elé, pénteken este a Zanzibár
koncertezett, szombaton este a keményebb műfaj kedvelői a Tankcsapda koncertjén bulizhattak, vasárnap Kowalski meg a Vega lépett fel. A
Nyárádmente Fesztivál vasárnap éjfél előtt tűzijátékkal zárult.

Száz éves időutazás
Érdekes programmal nyitották meg hivatalosan a fesztivált: csütörtökön délután a a száz évvel ezelőtti szeredai piacot idézték fel egy
kiállítás keretében. Segesvártól a Szászrégen fölötti havasokig, Tordától Gyergyszentmiklósig számos településről jártak a szeredai vásárokba a 20. század elején, ki-ki a maga jellegzetes termékével. A
kiállítás megvalósítása a helyi Bíró Zsigmond Sándor ötlete volt, aki
Kós Károly egyik leírásából indult ki és megpróbált mindent összegyűjteni, amit egykor Szeredában árultak. A tárgyak egy részével már
előzőleg rendelkezett, a többieket pedig összegyűjtötte. Ez és a berendezés több hetet vett igénybe, és hatalmas elégtétel számára, hogy ezt
megvalósíthatta. A piaci hangulat felidézésébe a helyi Bocskai Dalkar
menyecskéi is besegítettek, míg Tóth Sándor polgármester azt emelte
ki: kötelező ismerni a múltat a jövő építése érdekében. Szereda sokat
köszönhet a piacának, és terveik vannak a piactér felújítására, ám ezzel
nem siettek, hogy olyan módon tudják azt kivitelezni, hogy a következő száz évre is méltó legyen a Nyárádmentéhez.

Kelendő helyi termékek
Pénteken délután nyitott meg a kézműves és helyi termékek szokásos vására Szereda főterén, amelyre már hetekkel azelőtt elfogytak
a helyek. A standokon kínáltak festett fatárgyakat, méhészeti termékeket, szörpöket, lekvárokat, piperecikkekett, tejkrémeket, kézmű-
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ves szappanokat, dísz- és
ajándéktárgyakat, festett
üveg- és porcelántárgyakat,
horgolt játékokat, népviseleti darabokat, szőtteseket,
bőrdíszműves termékeket,
ékszereket,
szárazvirágkompozíciókat,
hímzett
terítőket, ruhadarabokat,
de könyveket, bögréket,
edényeket is. Meglepően
sokan keresték fel a vásárosok sorát a három nap alatt.

Erősebb barátságra koccintottak
A fesztivál keretében pénteken sor került Nyárádszereda és Mór
tíz éves testvértelepülési szerződésének megerősítésére is. A történet
tizenegy évvel ezelőtt kezdődött, amikor egy szeredai és egy móri lány
egyetemistaként találkoztak, barátságuk pedig a két kisváros közötti kapcsolat megszületését eredményezte, amelynek megkötésében
Csizmadia Györgynek, Dászkel Lászlónak és Fenyves Péternek volt
jelentős szerepe – hangzott el. Tóth Sándor polgármester szerint tíz év
után illik egy kapcsolatot megerősíteni, hiszen az idők és az emberek
is változnak, de a kötődést életben kell tartani. Az elöljáró elismerő
oklevelet nyújtott át Dászkel László volt polgármesternek a kapcsolat
megvalósításában és annak megőrzésében végzett munkája méltatásaként. Fenyves Péter móri városvezető azt hangsúlyozta, hogy nem a
polgármesterek kell ezt a kapcsolatot megőrizzék, hanem a lakosság
és intézmények, iskolák, egyházak, civil szervezetek terén kell kiteljesedjen az együttműködés. Az ünnepi pillanatot a két polgármester
a többi testvérváros, Szerencs, Örkény, Hajdúdorog elöljárói és civil
résztvevők társaságában, móri szokás szerint egy hatalmas csoportos
koccintással “pecsételte meg”.

Mindenkit megszólítottak
Sikeresnek ítélte a fesztivált Szereda polgármesere, Tóth Sándor,
aki úgy érzi, elérték céljukat. Az emberek véleményét is meghallgatva
szerződteték le a nagykoncertek fellépőit is, de megtartva egy bizonyos
színvonalat, az olcsó mulatós zenét pedig nem engedik be a fesztiválra.
A fellépők tekintetében nem akarnak senkivel sem versenyezni, de úgy
tűnik, igény van az olyan rendezvényre, amely megszólítja Nyárádszeredát és a Nyárádmentét, de Maros megyét és Székelyföldet is. A
lényeg, hogy a mindennapi munka mellett mindenki szórakozhasson,
jól érezze magát.
A fesztivál érdekessége az, hogy számos elszármazott vagy máshol élő, dolgozó szeredai és nyárádmenti
család a rendezvény
idejére szabadságot
vesz és hazatér, mint
karácsonykor
vagy
húsvétkor. Ez is az
egyik cél, a nyárádmentiek
szórakoztatása, és ezért is a
fesztivál mottója a Találkozzunk itthon!
Az esős idő ellenére minden rendezvényt megtartottak, a Tankcsapda koncertjére – az
együttes kikötésére – 5 lejes belépőt kellett fizetni, a begyűlt összeget
három egyforma arányban helyi civil szervezeteknek osztják el, így
az önkéntes tűzoltók, az iskolai szülőegyesület és a délutáni okatatás
részesül belőle.
Ami a rendezvénysorozat anyagi oldalát illeti: a Maros Megyei
Tanács főtámogatóként 80 ezer lejt utalt a Nyárádmente Kistérségi
Társulás révén, a Bethlen Gábor Alap révén a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága 5 millió forinttal járult hozzá, míg Nyárádszerda önkormányzata 150 ezer lejt tudott a fesztiválra fordítani. Más
bevételi forrás is volt, a főtéri árusító helyek bérléséből 25 ezer lej, a
támogatóktól ennél valamivel több gyűlt be.
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KANDIKÁLÓ

közterület
Száz éves hölgyet köszöntöttek
Rokonai mellett falustársai és a község elöljárója is köszöntötte a nyárádszentbenedeki
Szabados Annát 100 éves születésnapja alkalmából.

A nem mindennapi kort megért hölgy 1919.
augusztus 5-én látta meg a napvilágot Nyárádszentbenedeken, 1949-ben kötött házasságot
Szabados Istvánnal, frigyüket két gyermekkel áldotta
meg az ég. Férje tizenhat éve
hunyt el, Anna
néni pedig jelenleg Ákosfalván él egyik lánya családjánál,
három unokának és nyégy dédunokának is örvendezhet. Napjait idős kora ellenére egészségben, örömben tölti. „Nem mindennapi az ilyen
születésnapi köszöntő, de ezt az önkormányzat
és jómagam tiszta szívből tettük, és kívánunk
számára további jó egészséget, sok örömet”
– mondta el lapunknak Osváth Csaba ákosfalvi
polgármester, aki Tóth Zsuzsánna községmenedzserrel látogatta meg és köszöntötte Anna
nénit, akit jó hangulatban találtak, így koccinthattak is, az idős hölgy pedig életéről mesélt.
„Igazi színfolt a mindennapjainkban. Ő Isten
ajándéka számunkra” – tették hozzá.
„A Jóisten csodálatos ajándéka az ő élete
szerető családja és faluközösségünk részére. Hiszen még ma is életkedvvel tele, ha kérdezünk
tőle, kristálypatakként csörgedeznek az ifjúság
emlékei, a szép és a nehezebb évek is, amelyekre
most is örömkönnyekkel, sóhajokkal vagy hangos kacagással emlékezett vissza” – jegyezte be
közösségi oldalán az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület, amelynek tagjai ugyancsak
meglátogatták Anna nénit. A szerverzet elnökétől megtudtuk, hogy a hölgy nagyon örül annak,
hogy három napig folyamatosan köszöntötték és
virágokkal halmozták el. Teljes szellemi épségnek örvend, bármit kérdeztek tőle, gondolkodás
nélkül válaszolt. Mesélt gyermekkoráról, majd
arról az időszakról, amikor a falubeli grófkisasszonynál szolgált, majd Marosvásárhelyen.

A béréből rádiót vásárolt, így a falu népe hozzájuk járt hallgatni a tornácra kihelyezett adóvevőt, mígnem a második világháború idején
az oroszok elvitték azt. Mesélt az esküvőjéről,
amiből kettő is volt, mivel férje teremiújfalusi volt, de ő maga varrta az esküvői ruháját is.
Családjuk egyike volt azoknak, akik nem álltak
be a kollektív gazdaságba, férje pedig az utolsó
férfi volt a faluban, aki még priccses nadrágban
és átalvetővel járt, ha kimozdult otthonról. Az
édesapja által épített családi ház még ma is áll,
Anna néni pedig őrzi az esküvői bútorát és a
lánykorában varrt „magyar ruhát”. Sokat mesélt
a falu egykori életéről, kész élvezet volt vele beszélgetni. „Szenzációs. Kész történelemkönyv”
– számolt be lapunknak Nám M. Emese elnök
is a találkozásról. Anna néni nemcsak szellemileg, de fizikailag is jóval meghazudtolja a korát,
hiszen ő maga választotta ki és vasalta ki azt a
ruhát, amelyben a köszöntőket fogadta, a világért sem hagyta volna, hogy unokája tegye meg
azt helyette.

Ismét aszfaltozzák az utakat

Hatalmas halak pusztultak el Szeredában

Díjazták a legjobb szeredai tanulókat

Van képünk hozzá

Római katonák lepték el Mikházát

Jó borral a jó barátságra

Megerősítették Szereda és Mór testvérkapcsolatát
(8. oldal)

Idén is volt lovas tábor
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Vendégoldal: Jedd község

Tisztelt ügyfél! Tisztelt vásárló!

Folyamatban a beruházások
Sok pénzt vett el a kormány a községtől, az elmúlt három év alatt egymillió euróval lettek szegényebbek,
míg a költségvetés-kiegészítéskor nevetséges tízezer eurót kapnak vissza – kezdi panasszal a beszámolóját Bányai István polgármester. Ahelyett, hogy a jövő évi választásig befejeznék a csatornázást és
leaszfaltoznának néhány utcát, még mindig építőtelep lesz Jedd.

Folyik a csatornázás

Minden olyan utcában vagy út mentén,
amely 2016-ig bekerült a közvagyonba,
megoldják a szennyvízcsatornázást Jedd
területén. A munkaerőpiaci körülményeket
figyelembe véve lassan, de biztosan haladnak, néhány utcában már lefektették a vezetékeket, ezekben szeretnék mihamarabb
elindítani a működtetést is. Néhány helyen
a videóvizsgálat hibákat mutatott, ott javítani kell, ezután a mellékutcákat mihamarabb
rendbe
kell tenni,
különben az
őszi esőzések miatt „úszni
fognak a
sárban”. Ezért ki is írtak egy alapos útjavítási munkálatot, hogy amíg az idő száraz,
megjavítsák azokat az utcákat, ahol a vezetékeket elhelyezték. Pályázatot is készítettek az utcák aszfaltozására, le is adták Bukarestben, de sorsáról semmit sem tudnak.
A falunak nincs szennyvíztisztító állomása,
hanem újjáépítik és új szivattyúkkal látják
el az Orizont lakónegyedet kiszolgáló szivattyúállomást, és a helyi szennyvizet bepumpálják a vásárhelyi rendszerbe.
Ez a projekt csak Jedd csatornarendszerét oldja meg, a másik három településnek elkezdték a tervezést, ez elkészül az év
végére, a következő évben pedig kiderül,
hogy hová nyújtják be finanszírozásra.
Az előtanulmány szerint a jeddi csatornázás három millió euróba került volna, a
közbeszerzésen 2,5 millióért vállalták el,
ebből a község 2 millióval rendelkezik:
felét európai támogatásból, felét bankkölcsönből fedezik. A fennmaradó félmillió
eurót is biztosítaniuk kell, de ezt felosztják
a következő évekre és a távolabb eső vagy
kevésbé fontos utcák csatornázását tovább
halasztják, amíg sikerül ezekre is pénzfedezetet keríteni.
Szélesítik a főutat

Szeptemberben kezdené el a kijelölt
cég a községen áthaladó, Szereda és Szováta irányába vezető megyei út kiszélesítését. A pénzalapot a megyei tanács biztosítja, idénre a műszaki tervre és kivitelezésre
2,5 millió lej van előirányozva, szeretnék,
ha ezt fel is lehetne használni, hogy jövőre

újabb összegekért tárgyalhassanak. Nem
tudják, hogy ez az összeg mire lesz elég,
mert Jedden van a munka könnyebbik része, ahol csak szélesíteni kell az úttestet,
Szentivány felé már töltéseket is kell építeni, míg Kebelében már valószínűleg tartóoszlopokra is szükség lesz. Azért, hogy
mihamarabb elkezdődhessen ez a munka, a
csatornázást végző cég a főút mentén fogja
összpontosítani erejét a következő napoktól kezdődően.

100 ezer euróból felújítják és felszerelik a
négy tanintézmény udvarait, sportpályát,
pihenőhelyeket alakítanak ki, civilizált körülményeket teremtenek. Tavaly sikerült

Csúszik az óvodaavatás

az iskolákhoz vezető utcákat leaszfaltozni,
de a jeddi óvodához vezető utcát már csak
a következő évben tudják korszerűsíteni.
A kifizetésekben voltak fennakadások, de
rendeződtek, most gőzerővel folyik a munka, szeptemberre befejezik az iskolaudvarok bekerítését, teljes felújítását.

Sajnálatos módon az idei tanévkezdésre sem fejeződik be a jeddi óvodabővítési
projekt. Mivel az építkezést végző cég sokat késett, ez a projekt egészét is érintette,
ugyanis az építkezési szerződés mellett az
intézmény berendezésére, felszerelésére
még kilenc szerződést kötöttek, ám mivel
az épület nem készült el időre, a beszállítók a 2016-ban felvállalt árakon már nem
tudták biztosítani a különböző eszközöket,
ezért szerződést bontottak. Új közbeszerzést írtak ki, ismét szerződéseket kötöttek,
de a belső bútorzat csak október elejéig kerül leszállításra, így ha ez is késik, akkor
csak a téli vakációban költözik át az óvoda
az új épületbe, pedig lassan már két éve
működnie kellene az új intézménynek.
A jeddi talán a megye legszebb óvodája is lesz, a magyar kormány támogatásával
egy második játszótér is épül az udvaron.

A jövő tanévtől kezdődően szeretnék bevezetni a napközi óvodát is, és néhány éven
belül teljesen napközivé alakítani az intézményt. A községben a lakosság szaporodik,
van gyermek, most már csak a szülőket kell
meggyőzni, hogy ne vigyék Vásárhelyre
óvodába a gyerekeiket, hiszen az időveszteség, és Jedden is felkészült pedagógusok
és jó feltételek vannak.
Megújulnak az iskolaudvarok

A község egy 1,2 millió euró értékű
projektet is nyert az iskolák felszerelésére,
programokra, táborokra. Ennek keretében

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.

Cégek nyílnak, személyzetet
alkalmaznak

A községnek van egy négymilió euró
értékű projektje a szegénység felszámolására. Ennek keretében
felújították a kultúrotthont, a célcsoportoknak egészségügyi
nevelést és ellátást
biztosítottak, szakképzési programok
folynak, támogatást
nyújtanak helyi személyek alkalmazására, továbbá még száz
lakás felújításában és némi vízvezetésben
segítenek az érintett családoknak. A projekt
leglényegesebb részeként 40 új kisvállalkozást hoznak létre, erre egyenként 25 ezer
euró támogatást nyújtottak a projektből.
Így további 50 új munkahely jön létre egy
év alatt, és kíváncsian várják a helyi gazdaságra gyakorolt jövőbeli hatást.

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

Fogadják a testvértelepüléseket

A község 14 ezer eurót nyert, ezért
szeptember 16-22. között ismét sor kerül
a Négy ország, egy nemzet nevű találkozóra, amikor magyarországi, felvidéki és
kárpátaljai testvértelepüléseiket várják Erdélybe. A száz vendéget nem tudják Jedden
elszállásolni, de a programok itt folynak
majd: lesznek előadások, közviták európai
kérdésekről, de kirándulás, főzőverseny,
sportrendezvények is szerepelnek a programban.

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
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Tájházat avattak Mikházán
A Nyárádmente Fesztivál keretében július 31-én Mikházán felavatták a Maros Megyei Múzeum által kialakított a tájházat egy tipikus felső-nyárádmenti
portán.
Egy tájház ötlete
régen
megfogalmazódott, de megfelelő
állapotú és hagyományos építészeti elemeket tartalmazó épületet
kerestek erre a célra,
mígnem rátaláltak a
mikházi egykori Angiportára. Ennek az ingatlannak az az előnye, hogy az egykori római erőd mellett fekszik, és
számos olyan eleme megmaradt, ami lehetővé teszi a hiteles felújítást.
A 19. század végi, 20. század eleji, a falu egyik legszebbnek tartott
portáján megmaradt a nagykapu, ház, nyári konyha. Ezek helyreállításánál a legnagyobb kihívást a nagykapu jelentette, hiszen a múzeumnak nincs ilyen szakembere, ezért a csernátoni Haszmann Pál
múzeumhoz fordultak, a felújítás az ő szakemberei munkáját dícséri. A
lakóház felújítását a vásárhelyi múzeum munkatársai végezték Ötvös
Koppány régész irányításával, hagyományos anyagokat használtak a
tető és a vesszőfal felújításához – tudtuk meg Soós Zoltántól, a Maros
Megyei Múzeum igazgatójától.
A Maros Megyei Tanács a tavaly őszi költségvetés-kiigazításkor
tudott elkülöníteni pénzt az épület megvásárlására, de a javításokhoz
csupán idén június elején láthattak hozzá, így szűk két hónap alatt
kellett elvégezni a munkálatot. A megyei tanácsnak és múzeumnak
tervében van egy szomszédos porta megvásárlása is, így jövő évben
a régészek oda költöznének át, az Angi-porta pedig teljesen tájházzá
alakulna át.
A porta megvásárlása 50 ezer lejbe került, az eddigi felújítások 20
ezer lejbe, ha a múzeum munkatársainak munkáját is felszámolnák,
akkor 30 ezer lejre rúgna, a további épületek helyreállítása még 40-50
ezer lejbe fog kerülni – tette hozzá az igazgató.

Megelevenedett az ókor Mikházán
Hetedik alkalommal rendezte meg augusztus 3-án a Római Fesztivált a Maros Megyei Múzeum Mikházán.
Keleti táncok bemutatásával és a római katonák felvonulásával
kezdődött a fesztivál: az ókori katonai táborhelyre tartók sorában olyan
zilahi, kolozsvári, szebeni, vásárhelyi, gyulafehérvári hagyományőrző
csapatok keltettek ókori hangulatot, különböző légiókat idéztek meg.
A helyszínen egy római pap mutatott be szertartást, amelyben a földanyához fohászkodott a rendezvény sikeréért, ezután egy kis harci
különítmény a római nehézfegyverzetet, a szekeren vontatott nyilazógépet mutatta be.
A csűrszínház udvarán az ókori világot idézték meg a szervezők,
hiszen nemcsak a katonai táborok hangulatába lehetett bepillantani,
hanem különböző műhelyek révén az ókori római és keleti életmódba is. A gyerekek is előszeretettel kapcsolódtak be egy-egy mesteség
kipróbálásába, ókori társasjátékokba, kipróbálhatták az egyiptomi
képírást, fáraómaszkot, amulettet készíthettek. A római konyhába is be
lehetett tekinteni, ahol helyben készültek cipók és különböző ízesítésű
étkek ókori receptek alapján.
A
múzeum
munkatársai
olyan tárgyakat
mutattak
be,
amelyet ásatások során kerültek elő és keleti
vonatkozásúak,
mint
szarkofágtöredékek,

érmék, íjászati tartozékok, ugyanakkor egy gyulafehérvéri régész a
birodalom hatalmi jelképeiből, a különböző légiók zászlaiból készített
egy kis kiállítást.
A csűrszínház színpadán több, a római birodalom kultúráját képező elem elevenedett meg a nap folyamán. A légiók és segédcsapatok
felvonulása után Traianus légiója esküt tett a csapat zászlajára, majd
egymás közötti harcban megválasztották a csapat centurióját (vezetőjét). A táncoslányok újabb fellépése után előadások hangzottak el,
amelyből kiderült, hogy a hadistratégiák kétezer év után is alig változtak. Egyiptomi rituális táncot is láthattunk, majd a legendás Kelet
régészeti kincseivel nyűgözték le a nézőket, és újabb látványosságok
is következtek: római katonák hadgyakorlatát, rómaiak és szövetségesek, gladiátorok harcát láthatta a közönség, de rabszolgákra is lehetett
licitálni. Emellett egész nap meg lehetett látogatni a régészeti parkban
felállított “idődobozokat”, amelyekben az itteni római katonai tábort
és életmódot, valamint a római közfürdőt lehetett megismerni.
A középkori kultúra kedvelőinek is akadt látnivalójuk, hiszen a
ferences kolostorban egész napos programmal várták az érdeklődőket.
A gyerekeknek tervezett foglalkozások szinte teljesen elmaradtak az
eső miatt, pedig a gyertyaöntő, könyvmásoló és vízjeles papírmerítő
műhelyeket már reggel felállították az udvaron. Így főleg a templom
és az ott kiállított könyvállomány nyújthatott élményt a betérőknek,
ugyanis egy napra a Teleki Tékából visszahoztak egy válogatást
azokból a könyvekből, amely évszázadokig a mikházi ferences rend
tulajdonát képezték, és amelyeket a kolostor és rend megszüntetése
után Marosvásárhelyre menekítettek át. Délután a templom áhitatos
csendjét zenei koncert törte meg, amelyet a vásárhelyi Grazioso vonósnégyes nyújtott.
Kérdésünkre Pánczél Szilamér főszervező régész elmondta: a
hetedik római fesztivál az eddigieknél nagyobb horderejű rendezvény volt. Témája és címe Kelet varázsa, amivel a római birodalomnak arra a területeire szerették volna elkalauzolni a látogatókat. Az
esős idő ellenére közel ezerötszáz látogatója volt a rendezvénynek,
amelyet a Maros Megyei Tanács és a Bethlen Gábor Alap támogatott.
A rabszolgavásáron gyűlt összeget a Csűrszínház javára fordították,
továbbá ezer lejt tudtak átadni a helyi kolostortemplom orgonájának
javítására is.

Felbukkant a római út
Augusztusban zárultak az idei feltárási munkálatok a mikházi római
lelőhelyen.
A tervásatások 2013ban kezdődtek a mikházi
egykori katonai tábor
területén, azóta három
helyen végeznek ásatásokat, a parancsnoksági
épületnél, a fürdőnél és
a civil településen. Idén a parancsnokság délnyugati sarkát nyitották
fel, s ezzel az épület alaprajzát is tisztázták, ami azért is fontos, mert a
múzeum szeretné hosszabb távon a feltárásokat egy fedett védőépület
alatt bemutatni.
Folytatódtak a feltárások a civil település területén is, ahol rábukkantak a népnyelvben Traján útjaként emlegetett római út maradványaira, illetve egy épület utcai homlokzatára, amelyről valószínűsíthető, hogy kovácsműhely volt. Gazdag leletanyag is előkerült, amely
rávilágít egyrészt az itt élő rómaiak anyagi lehetőségeire, másrészt
arra, hogy a település hogyan épült be abba a kereskedelmi hálóba,
amelyet Római Birodalomnak nevezünk.
Az idei ásatások július 21. és augusztus 18. között folytak, azt
követően a dokumentáció elkészítésével zárultak. A kutatásokba 2013
óta bekapcsolódnak a berlini, kölni, kolozsvári, pécsi és budapesti
egyetemek hallgatói és kutatói, idén harmincan dolgoztak, emellett
a faluból is vannak évek óta munkatársak. A feltárások eredményeit
megvizsgálandó Mikházára látogatott a hazai Római Limesbizottság
elnöke, dr. Felix Marcu is, aki egyben a kolozsvári Erdélyi Történelmi
Múzeum igazgatója.
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Szabadegyetem Mikházán

Augusztus 9-11. között Mikházán szervezte
meg első szabadegyetemét a magyarországi Hagyományok Háza.
A programsorozaton délelőttől késő délutánig néprajzi tematikájú előadások szerepeltek
több kérdéskörben a helyi iskola épületében, a
kántori lakban és a Csűrszínház udvarán lévő
sátorban, a színházban néptáncos műhelymunka
és tánctanulás folyt, utána pedig koncerteken vehettek részt az érdeklődők, a pénteki és szombati
nap pedig táncházzal zárult.
A szervezők választása azért esett erre a
falura, mert a Vásárhely közelében fekvő település az erdélyi kultúra emblematikus helye.
A mikházi ferencesek rendfőnöke volt Kájoni
János, a Cantionale Catholicum és a róla elnevezett kódex szerzője, valamint itt, egyházi keretek között, a kolostorban indult el az iskolai
oktatás, amelyet később Vásárhelyre helyeztek.
Itt született Kacsó Sándor hírlapíró és Széllyes
Sándor, a Székely Népi Együttes mókamestere
is. A szervezők ezekhez a gyökerekhez kívántak
visszatérni a Hagyományok Háza első mikházi

szabadegyetemének megrendezésével, amely
nyitott volt mindazok számára, akik a hagyományátadás jó gyakorlatait kívánták megismerni
a nappali előadásokon és a műhelymunkákban.
Az esti műsorokra pedig azokat is várták, akik jó
előadásokat szeretnek látni, és
kedvelik a hajnalig tartó táncházmulatságot.
Az értékteremtés bizonyos,
és a hagyományteremtés
is az: amint azt
Kelemen László, a Hagyományok Háza elárulta, a folytatás nem lehet
kétséges. “Amikor idejöttünk Mikházára, nem
is gondoltam volna, hogy ilyen szeretettel és
ilyen könnyen fogad be a vidék bennünket, hálás
vagyok és boldog, hogy ezt sikerült megszerveznünk, és biztos vagyok benne, hogy folytatása

is lesz. A vége pedig tényleg lélekemelő volt,
mert az értékelés után eljött közénk Böjte Csaba
testvér, és egy nagyon szép szentmisén vehettünk részt a templomban. Biztos vagyok benne,
hogy jövőre is folytatjuk. Ami a szabadegyetem
szakmai részét illeti,
ezt nagyon hasznosnak tartják mind az
előadók, mind a közönség. Arra, hogy az
emberek leüljenek, és
megbeszéljék egymással a szakmai dolgaikat, nagyon jó keretet
biztosított a szabadegyetem. A jövőre
nézve pedig továbbra
is néprajzi tematikájú szabadegyetemben gondolkodunk, hiszen elsősorban azzal foglalkozunk, hogy az élő néphagyományt tovább vigyük
a holnapba, és ezzel megőrizhessük a következő
nemzedékek számára is” – nyilatkozta a sajtónak
a főszervező.

Színjátszó táborban a gyerekek
Az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület augusztus 4-11. között immár
tizenötödik alkalommal szervezett nyári színjátszó tábort Kőrispatakon. A százhúsz
résztvevő zöme erdőszentgyörgyi volt,
de érkeztek Vásárhelyről, Csíkfalva
községből, és akadt
egy-egy szovátai és
kibédi kislány is.
A nyolc csapattal a
celldömölki Soltis
Lajos Színház színészei, drámapedagógusai foglalkoztak, őket a
budapesti és kaposvári színművészeti egyetem

hallgatói is segítették, mindannyian lelkes munkát végeztek, amit a záróelőadások is bizonyítottak.
A szakmai programok
délelőtt 10 órától kezdődtek, ebédszünet után 16 és
20 óra között folytatódtak,
este kézműves és szabadidős tevékenységek folytak.
A héten tanultakat a csoportok a szombati záróelőadáson mutatták be egy-egy
darabban, amelybe a gyerekek és oktatók egyaránt
nagy lelkesedéssel kapcsolódtak bele, és nagyon színvonalas és változatos
produkciókat adtak elő. A pedagógusok számára

délelőttönként drámapedagógiai képzést szerveztek Komáromi Sándor veszprémi drámapedagógus vezetésével.
Csíkfalva község színjátszói már az első
évektől kezdve állandó résztvevői a tábornak,
idén húsz elemi iskolás vett részt a képzésen,
ahol Károly Bálint színész foglalkozott velük.
A gyerekeket a Tündérkert színjátszó csoport
két irányítója, Balogh Tünde és Marton Erzsébet Zsófia pedagógusok kísérték el a képzésre.
Az idei táborozás költségeihez a Bethlen Gábor
Alaptól pályázati úton 300 ezer forint támogatást
nyertek, amelyhez a szülők is hozzájárultak.

Értékes kiránduláson az anyaországban
Miután július végén vakációs bibliahétre
került sor a székelytompai református missziói
egyházközségben, augusztus 5-10. között Dávid
Zoltán, Cserépváralja polgármestere meghívásának eleget téve 22 tompai és gálfalvi gyermek
és ifjú egy hetet tölthetett Gáspár István lelkész
és Gáspár Ildikó kíséretében Magyarországon,
Borsod megyében. A táborozás ideje alatt kegyeletüket rótták le a cserépváraljai temetőben
nyugvó Krakkai Sándor székelysárdi honvéd
sírjánál, aki a második világháborúban halt hősi
halált. Megismerkedtek a település múltjával,
sziklába vájt tájházat, gabonatárolókat látogat-

tak meg, valamint a labancok által felrobbantott
Cserépvár romjait, kirándultak a Bükk-hegységben, láttak
kaptárköveket
is. Táncház keretében szatmári és somogyi
népviselettel
és tánccal ismerkedtek, egy
napon át Eger látnivalóiban gyönyörködhettek,
természetesen a fénypont az egri várban tett látogatás és a történelem felevenítése volt, és meglá-

togatták Gárdonyi Géza sírját is. Mezőkövesden
a Matyó múzeumban csodálatos hímzésű viseleteket, lakberendezéseket
láthattak és látogatást
tettek Európa második
legértékesebb Gépmúzeumában.
Kikapcsolódásként a bogácsi élmény- és strandfürdőben
lubickoltak a gyerekek.
Az értékes és eseménydús hétért hálás köszönettel tartoznak a cserépváraljai polgármesternek, a
program szervezőjének és mukatársainak.

Somosd vitte el az Ákosfakva Kupát
Az idei községnapok keretében nem hiányoztak a sportrendezvények sem Ákosfalván. Az idei
kispályás focibajnokságra hat csapat jelentkezett
be, ők augusztus 17-én, szombaton két csoportban mérkőztek egymással: az elsőben az ákosfalvi Napsugár és Haladás, valamint a somosdi
Manchester, a másodikban a vásárhelyi Minimobila, a csibai Ajax és a balavásári Santos. A mér-

kőzések nyomán a vasárnapi elődöntőkbe jutott
a Manchester,
Napsugár, Ajax
és Minimobila, a döntőben
a Manchester
büntetőkkel 43-ra győzte le a

Minimobilát, az Ajax a 3. helyen végzett.
Vasárnap délután sor került Ákosfalva és az
egykori ASA örgefiú csapatainak szokásos barátságos mérkőzésére is, amelyett ezúttal az ASA
nyert meg 6-4-re. A vásárhelyi kertben olyan
nevek léptek pályára, mint Varró, Bíró, Fodor,
Șerban, Gál Z., míg a házigazdáknál Vajda, Bereczki, Veres, György, Fanfareț, Ozsváth, Gál B.
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Egyelőre késik a szentlászlói hídjavítás
Egy éve írtunk arról, hogy a 151D jelzésű úton, Nyárádszentlászló alsó kijáratánál
a Nyárádon átvezető
betonhíd egyik vége
már közel két éve beszakadt, és nem csak
az átkelő gyalogosrésze ereszkedett be
a mederbe, hanem a
padka is eltűnt.
A helyszínt megjelölték ugyan, de javításra még nem került sor.
Mivel az út megyei tulajdonban van, a gálfalvi önkormányzat nem
avatkozhat közbe. Amikor a Nyárád néhány éve történt szabályozása
után a folyó védőgátjait feltöltötte a kivitelező, a hídnak ez a része
beszakadt, a községvezetés pedig csak annyit tehetett, hogy jelezte ezt
a megyei tanács irányába, hiszen ő az út ügykezelője – tudtuk meg
Karácsony Károly polgármestertől. Megkeresésünkre a megyei tanács
sajtóirodája beszámolt az elmúlt egy évben tett lépésekről. Tavaly készült egy szakértői tanulmány, idén pedig a megyei tanács megrendelt
egy kivitelezési tervet, amelynek elkészítése folyamatban van. Amint
meglesz a terv, be kell szerezniük a szükséges építkezési engedélyeket,
majd versenytárgyalást hirdetnek a kivitelezési munkálatra. „Ez azt
jelenti, hogy ha sikerül év végéig szerződést kötni, akkor a konkrét
munkálat valószínűleg tavasszal fog elkezdődni” – tette hozzá Lukács
Katalin szóvivő.
Hasonlóan rákérdeztünk a Jobbágyfalva és Nyárádszereda között
idén májusban beszakadt hídfő és megrongálódótt áteresz javítására is.
A szóvivő elmondta: tudnak a problémáról, és a javítást a következő
időszakban el is fogják végezni, mivel ezen a szakaszon új aszfaltszőnyeget is lefektetnek idén, így előtte meg kell oldani a helyreállítást.

Halpusztulás Szeredában
Nem mindennapi halpusztulás történt nemrég Nyárádszeredában.
A helyi önkéntes tűzoltókat augusztus 4-én reggel értesítették arról,
hogy az egyik helyi tóban rengeteg haltetem jelent meg. Az alakulat
öt tagja két csónakkal szállt vízre,
hogy begyűjtse az elpusztult állatokat. Kacsó István parancsnok szerint
mintegy négyszáz példányt emeltek
a csónakokba és szállítottak partra,
ez közel két tonnát jelent. A halakat
konténerbe rakva elszállították elhamvasztés céljából. Első vizsgálat
szerint a nagy meleg és a túlpopulált
halállomány miatt oxigénhiányos
lett a víz. A busák érzékenyebbek
a meleg és oxigénszegény vízre,
feltehetően hamarabb pusztultak el,
míg a harcsák a meder alján lévő,
bomlásnak indult halak elfogyasztása miatt. A víz ph értéke semleges volt a tetemek kiemelésekor, ami
arra utal, hogy savas vagy lúgos jellegű szennyezés (mint cefre vagy
szennyvízcsatornából származó anyagok) nem kerültek a vízbe. Természetes körülmények között a halak kopolytúja mögötti testrész rózsaszín, mérgezés esetén besárgul, most viszont vörös színű volt, ami
az oxigénhiányra utal.

Még folynak az aszfaltozások
Megyeszerte útjavítási munkálatok folynak, hiszen a Megyei Tanács által megbízott cégek a nyár elején befejezték a kátyúzási munkálatokat, pontosabban az év első felére tervezettet.
Ami az aszfaltszőnyegeket illeti, összesen több mint 92 km elhelyezésére van anyagi keret és szerződés kötve idénre. Ebből 20.384
méterre még a tavalyi költségvetési keretből maradt pénz, 72.764

méterre pedig idei költségvetésben irányoztak elő. A legtöbb esetben
egy-két kilométeres szakaszokra kerül egybefüggő aszfalt, ritkábban
akadnak hosszabb szakaszok is.
A megye különböző régióiban különbőzőek a prioritások: a marosszentkirályi övezetben 16.810 métert irányoztak elő, ebből a 151.
számú megyei úton (Nyárádtő-Székelytompa) 7,8 km aszfaltszőnyeg
van tervezve, ebből Nyárádkarácsony és Ákosfalva között 5 km,
Ákosfalva és Nyárádszentbenedek között 800 méter, Backamadaras és
Nyárádszentlászló között 2 km.
A gernyeszegi övezetben idén 14.783 méter aszfaltozást terveztek,
amiből a 153. számú úton (Szászrégen-Nyárádremete-Szováta) Szakadátban 4,75 km, míg a 153A. számú úton (Nagyernye-Nyárádremete)
5,8 km-re jut új réteg, amiből 3,6 km
Iszló és Deményháza között.
A vámosgálfalvi övezetben az idei
évre egyetlen kilométer aszfaltot terveztek. Ennél több
jutott a nyárádszeredai
övezetnek,
itt 12,7 km úttest
új réteggel való ellásátást tervezték be. A 135. számú megyei úton
(Marosvásárhely-Nyárádszereda-Sóvárad-Hargita megye határa) 2,5
km jutott Kisszentlőrinc és a nyomáti erdő között, a 135A számú úton
(Havadtő-Nyárádszereda-Jobbágytelke) már 6,2 km, ezt Jobbágyfalva
és az iszlói eltérő között húzták le.
A szászrégeni övezetbe 17.042 méter új szőnyeget irányoztak elő,
a mezősályi övezetben 10.379 méteren terítenek le új aszfaltszőnyeget.
A megyei tanács a 2020-as évre közel 44 kilométernyi aszfaltréteg
lekefektetését már most eltervezte az öt övezetben található megyei
utakon.

Politikai beszámoló a fesztivál előtt
Az elmúlt közel három év parlamenti munkájáról számoltak be
Szererdában a Maros megyei szenátorok és képviselők július 30-án.
Az elmúlt időszak parlamenti munkájába kívántak betekintést
engedni a szervezők, és az idei Nyárádmenti Fesztivált a szórakozás
mellett szakmai és önkormányzati találkozások révén is hasznossá tenni – mondta el köszöntőjében Tóth Sándor házigazda polgármester. A
Maros megyei RMDSZ elnökeként Péter Ferenc elismerte: bár
ellenezte, hogy 2016-ban teljesen megújult csapat induljon a
megyéből a parlamentbe, most
el kell ismernie, hogy sikeres
lépés volt, mindenki megtalálta
a helyét, és az orzságos vezetés is elégedett a munkájukkal.
A jelenlevőket Magyarország
csíkszereai főkonzulátusának vezetője, Tóth László is üdvözölte, ismeretve a főkonzulástus munkáját, amelyet Nyárádszereda szintjére is
lehoznának, de szólt azokról a gazdaságfejlesztési és családtámogatási
programokról is, amelyet az anyaország elindított és a határon túlra is
kiterjeszt.
A választópolgárok előtt három Maros megyei honatya számolt
be, betekintést nyújtva a színfalak mögött zajló politikai egyezkedések, sikerek és kudarcok, egyáltalán a Bukarestben folyó munka
részleteibe: a szenátus oktatási bizottságában dolgozó Novák Csaba
Zoltán, a jogi bizottságban tevékenykedő Császár Károly Zsolt szenátor, és dr. Vass Levente képviselő. Csép Éva Andrea képviselő asszony
nem tudott jelen lenni, így beszámolóját munkatársa révén juttatta el a
jelenlevőkhöz, a rendezvény végén pedig a Székelyföldi Közpolitikai
Intézetet mutatta be annak Maros megyei munkartársa, a nyárádszeredai irodában dolgozó Balla Attila.
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Ákosfalvi községnapok 2019
Augusztus 16-án, pénteken
délután vette kezdetét a Szent
István-napi búcsús ünnepből
kinőtt községnapok tizenkilencedik kiadása Ákosfalván.
Öröm látni, hogy a szülőföld nem zsugorodik, hanem tágul, szépül, épül, és ez köszönhető azoknak, akik vezetik és
akik lakják – hangzott el Nagy István műsorvezetőtől az idei ünnepi rendezvények nyitányán. Megnyitó beszédében Osváth Csaba polgármester kitért az utóbbi időszak eredményeire és kudarcaira is. Ez utóbbiak
sorában említette az ákosfalvi útkereszteződésben kialakított forgalmi
pontot, amely nem felel meg a közösség elvárásainak, de a helyiek véleményét sem kérték ki hozzá. Ugyanúgy nem róható fel az önkormányzatnak az ivóvízhálózat hiánya sem, mert a szükséges tanulmányokat elkészítették, csak az illetékes hatóságoknak kellene lépni, mert miközben
a Mezőségen – legalábbis részben – meg lehetett oldani ezt a gondot, a
Nyárádmentét még szóba sem hozzák. A megvalósítások serpenyőjében
viszont van felmutatnivaló, hiszen idén elindul a göcsi többfunkciós ingatlan építése, folyik az ákosfalvi napközi, óvoda, elemi iskola építése,
Harasztkeréken épül a szabadidőközpont, folyamatban van több mint
ötezer parcella kataszteri telekkönyveztetése, de a csatornázási terveket
is benyújtották, s bíznak abban, hogy rábólintanak a hatóságok.
Felszólalásában Csép Éva Andrea parlamenti képviselő Ákosfalvát az egyik legerőseb erdélyi magyar közösségként emlegette, ahol
mindig születnek új ötletek a fejlesztés, a jobb életkörülmények érdekében, míg Maros Megyei Tanácsot vezető Péter Ferenc is dícsérő
szavakkal beszélt Ákosfalváról, amelyet egész Székelyföldön élenjáró
közösségként könyvelt el. Nagy Zsigmond alprefektus az itteni változásokat méltatta, illetve az ákosfalvi önkormányzat erősségét, a jól
megszervezett közszolgálatokat hangsúlyozta. Az ünnep alkalmából
üdvözletét hozta a Konstanca megyei testvérközség, Lumina polgármestere, Roman Ioan is.

Elismerik az értékeket
Az ünnepség keretében Osváth Csaba felköszöntötte a község legidősebb polgárát, a századik életévét betöltött Szabados Annát, majd
méltatták azokat a házaspárokat, akik a zivataros időkben mertek családot alapítani, gyermeket nevelni. Őket Soós Noémi cserefalvi református
lelkész köszöntötte: ma, amikor olyan könnyen szétszakadnak a kapcsolatok, példaképek azok a párok, akik ötven együtt eltöltött esztendőre
tudnak visszatekinteni. Ez alkalomból a polgármester elismerő oklevelét
vehette át Burján Ferenc és Ibolya, Iszlai József és Mária, Kilyén Mihály és Anna, Tollas Gábor és Krisztina, Bódi Dezső és Erzsébet.
Továbbá a község elismerő oklevelét és emlékplakettjét is átnyújtották, ezeket a következők kapták kézhez: kimagasló tevékenységéért
Farkas Elek vállalkozó, közösségi támogató, a 25 éves Farel cég tulajdonosa; a Surtec áruház öt évvel ezelőtti községbe telepítése, valamint
a gyártásban és kereskedésben elért kimagasló eredményeiért Krizsán
István, aki az anyaország helyett Erdélyt választotta; a 13 éve újraindult és azóta töretlenül működő székelyvajai fúvószenekar és karnagya,
Fábián András; munkássága elismeréséért Jakab Csaba előadóművész,
valamint a lovas sport népszerűsítéséért végzett munkája miatt a harasztkereki Varázspatkó lovarda vezetője, André Mónika. Ugyanakkor
a polgármester oklevelét kapták meg Gombos Hanna és Nagy Arnold
versenytáncos, az ákosfalvi iskola Józsa Gabriella igazgató révén, a vajai születésű, EMKE-díjas Orbán Irén naiv művész, Demeter Magda és
Kentelki Gábor képzőművészek, Ferenczy Adél, a Léda levendulatermékek készítője. Ez utóbbiak kiállításait, illetve a termékeket a községházán és a szabadidőközpontban tekinthette meg a közönség.

Ízes találkozások
A hétvégi ünnepség alkalmával külföldi testvértelepüléseiket is
meghívták a község falvai, így az Európa multikulturális jövője nevű
program keretében Magyarországról Beled, Dénesfa, Vásárosfalu,
Edve, Sopronnémeti, Vaja, Nagycenk, Felvidékről Madar, Belgiumból
Kasterlee is jelen volt. A rendezvényen mindenik község fényképes

bemutatkozása is látható volt, szombaton pedig Ízek kavalkádja elnevezéssel gasztronómiai programot szerveztek, minden nyárádmenti falu
a testvértelepülésével egy csapatot alkotva főzött. Nemcsak a főzés a
fontos ilyenkor, hanem a közös együttlét, a polgárok találkozása, közös programjai, de a község településeinek lakói is találkozhatnak egymással, hiszen lehet, hogy egész év folyamán máskor nincs alkalmuk
erre. Szombaton az önkormányzat, a Napsugár népjóléti egyesület és
a tűzoltók mellett Ákosfalva, Harasztkerék, Göcs, Vaja, Szentbenedek,
Cserefalva, Kisgörgény, Szövérd a testvértelepüléseivel főzőtt, de Ákosfalváról és Harasztkerékről családi és baráti társaságok is érkeztek, az
új kezdeményezéshez jövőben mások is csatlakoznak majd. A sport- és
szabadidőközpontban többnyire hagyományos krumpli- és babgulyás
főtt, amelyekben bőven akadt csülök, kolbász, oldalas is, míg Madar
polgármestere, Édes István felvidéki sört csapolt az ebédhez.

Vásárhelyi lányé lett a korona
Az idei községnapok keretében hatodszor szervezték meg a Marosszék Szépe versenyenyt. Idén tíz lány léphetett színpadra, akik előzőleg egy héten át dolgoztak, koreográfiát, színpadi mozgást tanultak,
önéletrajzot írtak, fényképkészítésre és fellépésre szépítkeztek. A tizenhárom jelentkező közül kiválasztott tíz lány a Nyárád
és Küküllő mentéről, valamint Marosvásárhelyről
érkezett: Nagy-Jakab Beatrix (Marosvásárhely, 14
éves), Jeller Kinga-Timea
(Marosvásárhely, 20), Daróczi
Adrienn-Bernadett
(Fintaháza, 18), Cheșche
Kaszandra Veronika (Erdőszentgyörgy, 16), Podar-Pethő Blanka Lorena (Marosvásárhely, 14), Szentgyörgyi Rebeka (Marosvásárhely, 16),
Borbély Anita (Ákosfalva, 16), Csíki Krisztina (Jedd, 20), Tóth Brigitta
(Nyárádszereda, 17) és Kalo Brigita (Marosvásárhely, 14). Ők vállalták
azt, hogy utcai, fürdő- és estélyi ruhákban felvonulnak a közönség és
főleg a zsűri fürkésző szemei előtt, miközben bemutatkozásaikat kisebbnagyobb szurkolótábor is bíztatta. A zsűriző asztalnál kilencen foglaltak
helyet a cseppet sem hálás feladat ellátására.
A fellépések közötti szünetekben a magyarországi Klemy koncertezett, amíg a zsűri elvonult döntéshozatalra, addig az ákosfalvi Jakab
Csaba és zenekara lépett közönség elé. Végül megszületett a döntés és
sikerült időben eredményt hirdetni, hogy a díjazottak még a parádés tűzijáték elindítása előtt a közönség elé léphessenek. A királynői koronát a
tavalyi győztes helyezte el „utódja”, Podar-Pethő Blanka Lorena fejére,
akinek első udvarhölgyévé Csíki Krisztinát, második udvarhölgyévé a
tavalyi első udvarhölgyet, Jeller Kinga-Timeát jelölték. A tavalyi díjnyertes helyezhette a diadémot az idei Miss Bikini, Nagy-Jakab Beatrix
fejére, míg a közönségdíjat is az első udvarhölgy vihette el, ő 2570 szavazatot szerzett a vasárnap délig tartó voksoláson.
Az első udvarhölgynek és legnépszerűbb lánynak választott jeddi
Csíki Krisztina már 2015-ben részt vett a Bekecsalja Szépe szépségversenyen, ahol második udvarhölggyé választották, de jó értelemben
sokkolta a hír, hogy ez alkalommal két díjat is elnyert Ákosfalván, aminek természetesen nagyon örül, mert bár reménykedett, de igazából nem
számított ilyen előkelő eredményre.
György Renáta Tünde koreográfus szerint a lányok ügyesek
és szépek voltak, könnyen tudott velük dolgozni és jól helyt álltak a
színpadon. A gördülékenységet erősítette meg Tóth Zsuzsánna Emese
szervező, menedzser is, hozzátéve, hogy a következő évben is várják a
jelentkezőket.
A Marosszék Szépe versenyre nemcsak a tanulás, megmérettetés és
az esetleges cím elnyerése érdekében érdemes benevezni, hanem az értékes díjak miatt is. Idén a Barney´s Store ruhaüzlet ajánlott fel vásárlási
utalványokat: a királynő 1000, az első udvarhölgy 750, a második 500, a
Miss Bikini és a legnépszerűbb lány egyenként 300 lejre vásárolhat, míg
a többiek 200 lejjel gazdálkodhatnak. Ugyanakkor a polgármesteri hivatal is értékes kozmetikumcsomagokat ajándékozott a lányoknak, míg a
királynő egy ingyenes sofőriskolai oktatásban részesül a nyárádszeredai
AutoVolán cég részéről.

