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Nemrég feliratos szalagok je-
lentek meg Nyárádszeredában az 
idén ültetett fákon. A 100 új fát 
Nyárádszeredába! felirat kapcsán 
érdeklődve Tóth Sándor polgár-
mester lapunknak elmondta: az 
utóbbi évek infrastruktúraépítési 
munkálatait követően a betonszür-

ke színt szeretnék megtörni, tompítani azzal, hogy 
fákat ültetnek. Az ötletet a magyar fővárosból vette 
át és illőnek látta, hogy itthon is ilyen akciót indítsa-
nak. Az új járdák megépítése, a sáncok kibetonozása 
és lefedése, valamint a településen áthaladó megyei 
út korszerűsítése után idén már 76 gömbjuhart elül-
tettek az út mentén, az ősz folyamán ezt a számot 
kiegészítik százra. Még nem döntötték el, hogy a 
többi fa is az út mellé kerül-e, de Nyárádszereda 
környezetbarát település és a lényeg, hogy idén új 
fákat ültetnek.

A csemeték tartószerkezetére erősített szalagon 
egy jelszó is olvasható: Nyárádszereda, a város, 
amely visszavár. Ez is üzenetértékű – állítja a tele-
pülés első embere. Az utóbbi években folyamatosan 
épül a kisváros, és ezt azok, akik itt élnek, nem is 
veszik annyira észre, ám akik messziről térnek vis-
sza hosszabb idő után, azok számára látványos az 
átalakulás, és egyre több a pozitív visszajelzés, hogy 
Nyárádszereda – a szó szoros és átvitt értelmében is 
– jó úton jár. „Olyan települést szeretnénk, ahová 
szívesen hazatérnek akár csak látogatóba is az el-
származottak, vagy szívesen térnek vissza azok, akik 
külföldön dolgoznak. Nyárádszereda nem kirekesztő, 
hanem befogadó város, minden rendes embert szí-

vesen látunk, aki el tudja fogadni és szeretni tudja 
ezt a települést” – mondta Tóth Sándor, aki azt is 
megjegyezte: a száz fa az elmúlt száz évre is emlé-
keztethet, azonban nem kell mindig csak a múltba 
tekinteni, az új fák a következő száz évet is üzenik.

Mintha sasszárnyakon keringtem volna,
Szemléltem a nyárádmenti tájakat.

A napra büszkén, bölcsen mosolyogva
Tekintett fel a Bekecs gyönyörű hegyvonulata.

Ilyen tájat álmodni sem lehet.
Áldjuk a létezőt, ki ilyeneket teremt.

Vidék, mely évszazadokat élt át
Hordozva dacosan a történelem átkát.

A nép, ki a Bekecs alján fészkel, 
Őrzi e kincset székely-magyar vérrel.

Ki merné mondani, hogy nem sajátunk e hely?
Csak mások bitorolják fals történelemmel.

Ha életet szánsz egy jövendő létre,
Utódok ébrednek boldog jövendőre.

Itt a jövendő: fordul a történelem kereke,
Tarts ki székely még néhány esztendőre.

A turulmadár visszatér, csapkodik szárnyával,
Jövendőt hoz majd Isten igazával.

Masíroz a székely a Bekecs-tetőre hévvel,
Meggyújtja a lármafát fáklyája tüzével.

Száz év lejártával történelmet írunk.
Róvás betűkkel, mit csak mi olvasunk.

Ez az írás marad mindig, míg élet létezik,
A Bekecs aljától a Bekecs bércéig.

Mátyás Ernő
A Bekecs
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Aszfaltút épül Moson és Bő 
irányába

A Helyi Fejlesztések Országos Prog-
ramja (PNDL) révén leaszfaltozzák a Szé-
kelysárdról Székelymosonba, Vecébe és 
Székelybőbe vezető 7,2 kilométeres községi 
utat. A munkálat a nyárton elkezdődött és 
látványosan halad. Mivel a tervnek vannak 

hiányosságai, nem tudják mind a négy tele-
pülésen az út melletti sáncokat kibetonoz-
ni és új bejárati hidakat épteni. A földrajzi 
adottságok miatt ez viszont idokolt  Bőben, 
ahol egy martos részt részlegesen betonoz-
ni kellett, valamint Sárdon, ahol egy domb 
van és innen a vizet el kell vezetni, viszont 
nem ír elő a terv ilyent Mosonban és Ve- 
cében, ahol lapályosabb a hely. Elsősorban 
az a lényeg, hogy egy több mint 7 kilométe-
res útra aszfaltborítás kerül és ezzel a völgy 
lakosságának több évtizedes álma valósul 
meg. A munkálattal szépen haladnak, Bő 
felső végétől Moson központjáig már le is 
terítették az aszfaltszőnyeget. Ha az időjárás 
kedvez, akkor még az idén leterítik Sárdig, 
a megyei útig, ha nem, akkor 2019 tavaszán. 
A szerződés aláírása után még sikerült némi 
állami pénzt lehívni a projektre, a város pe-
dig 200 ezer lejes önrésszel járul hozzá az 5 
millió lejes beruházáshoz.

Közösségi trágyatároló épül

A szigorú környezeti előírások szerint 
a gazdálkodók akkor kaphatnak majd me-
zőgazdasági és európai támogatáskoat, ha 
trágyatárolóval rendelkeznek. Mivel ezek 
megépítése igen költséges, a város a segít-
ségükre sietett és felvállalta egy közösségi 
tároló megépítését, amely mintegy 400 he-
lyi gazdát segítene ki. A tanulmányt első 
szakaszban jóváhagyta a környezetvédelmi 
minisztérium, és újabb közigazgatási köve-
telményeknek is eleget tudtak tenni, így a tél 
folyamán lezajlik a műszaki tervek közbe-
szerzése és megvalósítása, és 2019 tavaszán 
elkezdődhet az építés. A beruházás értéke 
1,7 millió lej, amelyből megvalósul egy 
850 négyzetméteres tároló, emellett pedig 

egy kisebb géppark is lesz: egy traktor nagy 
utánfutóval, homlokrakódó és szippantóko-
csi. 

A beruházást a település nyugati hatá-
rában, a Kerekerdő közelében valósítanák 
meg. A városnak nincs önrésze a projektben, 
de egy közel 300 méteres utat kell építsen a 
víztározóhoz vezető út és a tároló között.

Megépült a járda

Ígéretéhez híven az önkormányzat be-
fejezte a főtéri és az andrásfalvi iskolák 
járdával való összekötését. Ezért ajánlják a 
gyerekeknek és a lakosságnak, hogy bizton-
ságuk érdekében használják a járdát, ugyan-
akkor óvják annak állagát. Ha a helyi tanács 
is prioritásként kezeli, akkor 2019-ben foly-
tatják a járdaépítést a település Magyarós 
felöli kijárata irányába is.

A megyei utak kiszélesítésére és a sán-
cok kibetonozására és lefedésére szánt mi-
nisztériumi 
pénz elfo-
gyott, ezért 
egyelőre ez 
a beruházás 
szünetel, de 
felkérik a la-
kosságot és 
az átutazó-
kat, hogy fi-
gyeljenek az 
autók parko-
lására. A járdák és biciklisávok megépítésé-
vel szeretnék, ha a gyalogosok, babakocsis 
anyukák és a kerékpárosok is biztonságosan 
tudnának közlekedni, ezért kérik az autóso-
kat, hogy parkolásukkal ne akadályozzák 
ezeket. Nemsokára a rendőrség ellenőriz-
ni kezdi ezek betartását, a kihágókat pedig 
megbírságolják.

Új focipálya épül

A magyar kormánynak köszönhetően a 
székelyföldi fociakadémia egy sportlétesít-
mény beruházásába kezdett a nyárádszeredai 
akadémiai alközpontban. Ennek során egy 
100X 60 méteres játékfelülettel rendelkező 
műfüves pálya épül éjszakai megvilágítás-
sal, 240 férőhelyes lelátóval és parkolókkal. 
A 350-400 ezer eurós beruházást teljesen a 
csíki fociakadémia finanszírozza, és még az 
idén szeretnék befejezni a munkálatokat. 
A városnak nincs önrésze a projektben, de 
szeretné a focipályáig vezető, eléggé meg-
rongálódott, közel 300 méteres utcát leasz-
faltozni.

Szociális központ létesülne

A leromlott képet mutató volt szülészet 
épületét szeretné felújítani az önkormány-
zat és a mostanihoz hasonló rendeltetéssel 

tovább működtetni. Ennek érdekében pá-
lyázatot nyújtottak be a kistérségi LEADER 
program szociális kiírására, ahonnan 100 
ezer eurót szeretnének lehívni. Ha a kérel-
müket pozitívan bírálják el, akkor 2019-ben 
felújítanák az épületet és környzetét, tejesen 
más arculatot adnának neki, illetve teljesen 
új belső bútorzatot. A központ megtartaná a 
mostani szociális rendeltetését, továbbra is 
benne működne a Böjte atya által működ-
tetett délutáni foglalkoztató központ, de ide 
költöztetnék az iskola keretében működő 
délutáni foglalkoztatót is, valamint tovább-
ra is család- vagy gyermekorvosi rendelő is 
lenne benne. A tervek minőségi felújítást ír-
nak elő, ezért a költségek jóval meghaladják 
a 100 ezer eurót, így csak a közbeszerzési 
eljárás lefolyása után derül ki, hogy mennyi 
lesz az önkormányzat önrésze a projektben.

Megújul a játszótér is

Teljes felújítást kíván végezni az ön-
kormányzat a városközponti játszótéren. 
Az idén „tűzoltás” jellegű beavatkozás volt, 
felújították a megrongálódott kalandparkot, 
de a játszótérhez nem nyúltak hozzá, mert 
ezt pályázati pénzből szeretnék felújítani. 
Eredetileg a piac felújítására szerettek vol-
na pályázni a LEADER programon, de a 
lehívható 45 ezer euró messzemenően nem 
lett volna elég erre a célra, ezért az utolsó 
pillanatban a játszótér mellett döntöttek. 
Az elképzeléshez megnyerték a támoga-
tást, hamarosan aláírják a szerződést, így 
2019-ben itt építőtelep nyílik és egy látvá-
nyos új játszótér készül. Ehhez azonban az 
is szükséges volt, hogy megvásároljasnak 
egy területet a sportcsarnok és a tömbházak 
között, így erre rá tudták tervezni a mun-
kálatokat.
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Jó utakon járnak
A cím a szó szoros és átvitt értelmében is érthető, hiszen több beruházás is folyamatban 
van, és viszonylag jó évet zár a kisváros. Persze, emögött rengeteg munka, eredmény és 
bosszúság is áll. A jelenlegi és várható megvalósításokról Tóth Sándor polgármester szá-
molt be.

Vendégoldal: Nyárádszereda
Szeptember 29-én tizenharmadik alkalommal 

szervezett lovas napot kilenc bekecsalji önkor-
mányzat, a Bekecs kulturális egyesület, a maros-
vásárhelyi 23. határvadász hagyományőrző egye-
sület és a szovátai huszárok. 

Az első világháborús 
hősökre való megemlékezés 
Selye fölött, a Falu erdeje 
tetején álló sírkertnél indult. 
A vásárhelyi határvadászok 
mellett huszárok, kopjások és 
lovasok sorakoztak fel, majd 
Benkő József történész emlé-
kezett a 102 évvel ezelőtti be-
kecsi harcokra, amikor 1916. 
szeptember 26. és október 3. 
között a kassai 9. és miskolci 
10. honvédek megállították 
a hegycsúcs közelében az 
előretörő román hadsereg négy zászlóalját, ezzel 
gyakorlatilag meg is fordították az ellenséget, 
amely nemcsak a hegyről, hanem lassan Erdély-
ből is visszaszorult. A bekecsi csatákban 27 ma-
gyar és 2 bosnyák katona esett el, őket ebben a 
sírkertben temették el. A kegyelet koszorúinak el-
helyezése után a menet a Bekecs-tető felé indult, 
ahol ugyancsak sor került a hagyományos meg-
emlékező műsorra.

Ünnepi beszédében Kacsó Antal magyarósi 
polgármester rámutatott: az itt elesett katonák 
megmutatták, hogy áldozattal minden akadály le-
győzhető. “Emlékezni kell a hősökre, mert a tör-

ténelem fintora, 
hogy nem a 
hősökre, hanem 
a győztesekre 
e m l é k e z ü n k . 
Emlékezni kell 
azért is, hogy 
többé magyar 
és román között 
ne legyen hábo-
rú” – mondta, 
majd kiemelte: 
a Szent Koroná-
hoz tartozunk, 
Erdély szülöttei 

vagyunk, Szűz Mária a védőszentünk. Ha tudjuk, 
kik vagyunk, mi volt a múltunk, megalapozhatjuk 
jövőnket is.

A Bekecs mindannyiunk hegye, azoké, akik 
évente legalább egyszer eljönnek ide és megem-
lékeznek, ünnepelnek – kezdte beszédét Novák 
Csaba Zoltán szenátor, majd kifejtette: az elmúlt 
évszázadban két világháború, két totalitárius dik-
tatúra volt, a Kárpát-medencéből népeket fújt el a 

történelem vihara, de az erdélyi magyarok számos 
megpróbáltatás után is itt vannak,  ma is makacsul 
visszajönnek a hegyre és emlékeznek. 

A zarándokok és lovasok gyűrűjében felvon-
ták a régi, piros-fekete székely lobogót, a szere-
dai Deák Farkas Általános Iskola diákjai adtak 
elő dalokat, ezután pedig sor került a lármafa 
meggyújtására. Minden évben egy-egy időszerű 
gondra szeretnének ezzel figyelmeztetni, az idén 
a kistelepülésekért lobbant fel a láng. Ezekben az 
apró falvakban nincsen pap, az egyházi szertar-
tás egy órás szolgáltatássá kezd lealacsonyodni, a 
gyerekeket kisbusszal más falvakba szállítják is-
kolába, ezek a gyerekek már nem kötődnek szülő-
helyükhöz, a kistelepülések lassan elöregendnek, 
kihalnak. “Mi lesz velünk, ha sorra feladjuk eze-
ket a településeket? Ha eltűnik egy ezeréves múlt, 
vajon létezik annyi pénz, hogy ezeket a falvakat 
újratelepítsük?” – tette fel a kérdést a polgármes-
ter, aki arra hívta fel a politikusok figyelmét, hogy 
keressenek megoldásokat, hogy ezek a helyek 
még sokáig élhetők legyenek.

Ezután az ünneplő tömeg a lármafától a Kör-
tövés mezején álló emlékműhöz vonult át, ahol 
hat katona alussza örök álmát. Minden évben rá-
juk is emlékeznek, a helyet idén is számos hazai 
és magyarországi önkormányzat, huszárok és a 
határvadászok koszorúzták meg. 

Egy évszázad után is üzen a Bekecs

Október 14-én Csíkfalva községben tartotta 
meg idei nyárádmenti találkozóját a Seprődi Já-
nos Kórusszövetség.

Az évente megrendezett őszi kórustalálkozó-
ival a szövetség egykori vezetője, a nyárádmenti 
néhai Nagy Ferenc csíkfalvi zenetanár, karnagy 
emléke előtt tiszteleg. Az idei rendezvényre a 
megszokottnál korábban, október közepén került 
sor a Bethlen Gábor Alap és néhány nyárádmenti 
magánszemély, kisvállalkozó és a csíkfalvi ön-
kormányzat támogatása, hozzáállása révén. Gyö-
nyörű őszidőben találkoztak a kórusok Csíkfalva 
központjában, a Nagy Ferenc emlékére öt évvel 
ezelőtt emelt emlékmű körül, ahol a felhangzott 
néhai tanár kedvenc népdala.

A Seprődi János Nemzetközi Kórusszövet-
ség megalapítóját és örökös elnökét egykori ta-
nítványa, későbbi barátja, Szakács-Mátyási End-
re méltatta. Nagy Ferenc nemcsak pedagógusa, 
hanem igazi zenei lelkésze volt Csíkfalvának és 
zenei nevelője az egész Kárpát-medencének. Az 
általa végzett pergő, aktív munkát nemcsak  hogy 
követni, de magára vállalni sem tudta azóta senki, 
s a csíkfalvi iskola falai között végzett zenei ne-
velését sem követte más azóta. A ránk hagyott fel-
adatot nehéz az ő ritmusában folytatni, mert mun-

káját áldozatosan végezte, sem lelki, sem fizikai 
akadályokat nem ismerve. Nagyot tudott álmodni 
és ezért tenni is tudott, bejárta a Kárpát-meden-
ce minden tájegységét, hogy a zene, az éneklés 
révén ismét egybe fogja a 
magyarságot, felébressze 
és összekösse az Árpád-
kori egységet. Az 1989-es 
forradalom után újraszer-
vezte az egykor általa 
elindított és a diktatúra 
által betiltott nyárádmenti 
kórustalálkozókat is. 

Halálának tizedik 
évében az emlékműnél 
a kegyelet és tisztelet 
koszorúit helyezték el a 
részvevők, míg a kórustalálkozóra a jobbágyfalvi 
művelődési otthonban került sor, ahol a szeredai 
Bocskai István Dalkör, a jobbáyfalvi Nagy Fe-
renc Férfikar, a vásárhelyi Cantuale énekegyüttes 
és a Bernády György Kamarakórus mellett a ma-
gyarországi Kakasd német nemzetiségi kórusa, 
valamint a Csillagösvény székely népdalköre is 
megörvendeztette szereplésével a közönséget.

A Seprődi János Kórusszövetség elnöke, 

Márton Barna Zsolt azt emelte ki felszólalásában, 
hogy a Trianon által szétszaggatott magyarságot 
elsőként nem a politikusaink, hanem Nagy Fe-
renc egyesítette az emberi kapcsolatok és a zene 

révén.
A hétvégén – 

szerencsés véleltlen 
egybeesés folytán 
– egy másik rendez-
vénynek is házigaz-
dája volt Csíkfalva 
község, amely test-
vértelepüléseit látta 
vendégül egy euró-
pai támogatású pro-
jekt keretében, így 
léphettek fel a kakas-

di kórusok is a zenei találkozón. A rendezvény 
keretében öt éves testvérkapcsolatát is megünne-
pelte a két település, ez alkalomból Balogh István 
Csíkfalva, Sebestyén Gábor Kakasd nevében írt 
alá egy díszokmányt, majd a kapcsolatuk sok-sok 
további öt évére is koccintottak, de nem feledkez-
tek el megemlékezni a kapcsolat kezdeményező-
jéről és mozgatójáról, a nyár végén elhunyt Bá-
nyai Károly kakasdi polgármesterről sem.

Szólt a dal Csíkfalván

Szeptember 28-án jó hangulatú és dicséretes 
kezdeményezés keretében négy nyárádmenti is-
kola együtt ünnepelte a magyar népmese napját.

A gálfalvi általános isko-
la is csatlakozott a népmese 
napja kezdeményezéshez, és 
úgy gondolták, hogy nemcsak 
a mesét állítják a középpontba, 
hanem a népdalt, néptáncot, 
néphagyományokat is. Ezért 
másik három iskolát is meg-
hívtak, hogy bekapcsolódjanak 
rendezvényükbe, hogy egymás 
szokásait megismerjék, ezáltal is gazdagodjanak 

és erősödjön a gyerekek identitástudata – mond-
ta el lapunknak Gáspár Ildikó igazgatónő. A 
rendezvényen elsőként gálfalvi idősek kaptak 

szerepet: Fekete 
Károly a régmúlt 
idők katonáiról és 
a „regutákról” szólt 
a gyerekeknek, 
míg Sebe Borbála 
az egykor farsan-
gi népszokásokat 
elevenítette fel, 
Ezután a helyiek 

mellett a vendég backamadarasi, koronkai és 

szentháromsági diákok mutatták be településü-
ket, iskolájukat és közösségeik népszokásait, 
majd egy kis szünet után a négy iskola diákjai 
népmeséket, népdalokat, népmondákat adtak 
elő vagy éppen néptáncaikat mutatták be, majd 
egy újabb pihenő után kézműveskedésre kaptak 
meghívást, üvegfestésben, gyöngyfűzésben, kar-
kötő készítésében ügyeskedhettek. A program 
végén mindenki felirhatta gondolatait, élményeit 
egy fára tűzött levélre, és ezekből kiderült, hogy 
a gyerekek szó szerint is mesés napot élhettek át, 
majd okleveleket vehettek át a résztvevők, va-
csora után pedig a helyi néptáncsoport fellépését 
élvezhették.

Együtt ünnepelték a népmese napját
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Budapesten is bemutatkoztak a 
színjátszók

Szeptember 30-án Budapesten a Várkert Bazárban is bemutat-
kozhattak a tehetséges erdélyi diákszínjátszók.

A nyár elején Székelyudvarhelyen másodszor szervezték meg 
a Legendárium Karnevált, ahol Erdély, Délvidék és Kárpátalja 
színjátszói hozták el és mutatták be környezetük legendáit, mondá-
it. A legjobb csapatok jutalmul egy budapesti kirándulást és újabb 
bemutatkozási lehetőséget kaptak a népmese napja alkalmából, így 

szeptember végén Székelyudvar-
helyről, Csíkcsicsóból, Csíkfalváról 
és Hármasfaluból több mint százan 
utaztak el a magyar fővárosba. A 
próbák mellett a metropolisz neve-
zetességeivel is megismerkedhet-
tek, majd vasárnap délután közön-
ség elé léphettek.

A csíkfalvi iskola Tündérkert színjátszó csapata a kisebb kor-
csoporttal utazott Budapestre, ahol a Legendáriumon második 
díjas darabjukat, a nyárádmagyarósi Leánydombok mondáját mu-
tatták be. Az apróságok ezúttal is nagyon jól szerepeltek és nagy 
sikert arattak, és nemcsak a gyerekek, hanem a felnőtt közönség 
és a szakma is elismerő szavakkal szólt a bemutatott darabról. A 
mondát együtt választották ki, de a rendezésében Marton Erzsébet 
óvónő vállalt nagyobb részt – mondta el Balogh Tünde igazgatónő. 
A gyerekek számára a nagy odaadással és örömmel végzett munka 
újabb sikert hozott, de emellett nagy élményt jelentett a kirándulás. 
A csapat a parajdi sóbányába is ellátogatott, ez még a nyáreleji, 
udvarhelyi fesztiválon való fellépés jutalma.

Telt ház volt Backamadarason
Szeptember 29-én kettős esemény színhelye volt a backamada-

rasi református egyházközség: bemutatták a Magyar Szent Koro-
nát és egyházmegyei ifjúsági napot szerveztek.

Erdélyi körútja keretében Madarasra is elhozta a Szent Korona 
hiteles másolatát a kaposvári Tóth István, a Somogy megyei és 
kaposvári fiatalok Szent Korona Egyesületének tagja – tudtuk meg 
Koncz László Ferenc helyi lelkésztől. Az eseményt megtisztelte 
jelenlétével a Szent László Társaság (1861) és Rend erdélyi tagsá-
ga, valamint a Történelmi Vité-
zi Rend két tagja is. Az ünnepi 
alkalomra a templomban került 
sor, ahol Tóth István beszélt 
a Szent Korona történetéről, 
jellegzetességeiről, de arra is 
kitért, hogy mit jelent a korona 
a nemzet számára: a magyar államalapítást, a kereszténység felvé-
telét, és azóta is a Szent István által lerakott alapokra épül fel a ma-
gyar állam intézményrendszere és a fiatalok értékkeresése. Ezt az 
eszmeiséget tovább kell vinni, mert csak így tudunk megerősödni 
a Kárpát-medencében, mint közösség.

Az esemény után tartotta rendi gyűlését a Szent László Társa-
ság erdélyi törzsszéke, amelyen Koncz László Ferenc széktartó a 
még hátralevő két idei eseményt ismertette: november végén er-
délyi küldöttség utazik a rend közgyűlésére Nürnbergbe, míg az 
erdélyi szék december 15-én tartja évzáró rendezvényét. 

Ugyanezen a napon a helyi keresztyén ifjúsági csoport és a 

Küküllői IKE szervezésében tartott ifjúsági napot a küküllői re-
formátus egyházmegye, amelynek témája a párkapcsolat volt, va-
lamint bibliaismereti vetélkedőt is tartottak. Az eseményen közel 
százan vettek részt, a szervezők pedig hálásak a vendéglátóknak, 
a helyi egyházközségnek és a polgármesteri hivatalnak, amelyek 
támogatása nélkül mindez nem jöhetett volna létre – számolt be 
lapunknak Koncz Karola, a Küküllői IKE alelnöke.

Tűzoltók találkoztak Jedden
Ötödik alkalommal szervezett találkozót október 20-án az ön-

kéntes tűzoltók számára a Jeddi Önkéntes Szervezet (JÖSZ). 
A házigazdák meghívását Köszvényes, Balavásár, Szováta, 

Csíkfalva, Székelykeresztúr csapatai és a megyei katasztrófavédel-
mi felügyelőség fogadta el. A községközpontban sereglő lánglova-
gok felvonultak a szomszédos településeken, majd a rendezvény 
helyszínén különböző ügyességi és gyorsasági versenyekben vet-

tek részt. A díjkiosztón nemcsak a 
legjobbakat emelték ki, hanem Az 
év önkéntese díjjal tüntették ki azt 
a négy helyi fiatalt is, akik a ny-
áron történt egyik baleset két fiatal 
áldozata számára adománygyűjtést 
kezdeményeztek: Hatházi Barna, 
Gergely Adrienn Szidóna, Oprea 

Andrada és Palotás Attila részesült elismerésben. A felnőttekkel 
érkező gyerekeket a kézműves sárotban Nagy Tóth Emese tanította 
üvegfestésre, Bordi Teréznél pedig arcfesésre jelentkezhettek.

A rendezvény egyik szervezője, Bentayeb Ilona elmondta: 
Jedden hagyománya van az önkéntességnek, már a 20. század ele-
jén létrejött egy készenléti csapat. 1973-tól a törvény is kötelező-
vé tette az önkéntes tűzoltócsapatok létesítését, de 1990 után itt is 
szünetelt ez a tevékenység, majd 2012-ben új csapat alakult, Fran-
ciaországból pedig tűzoltóautót hoztak. A JÖSZ szeretne hasznos-
sá válni a közösség számára, és nemcsak a bajban. Egyelőre nem 
nagy a támogatottságuk, de szeretnének még néhány próbán átjut-
ni – mondta el a szervezet egyik alapítója, aki kiemelte Adorján 
Attila, Csíki Imre, Csenteri Attila, Bíró István, Cseh Noémi, Böjthe 
Sándor és Nagy Zoltán munkáját, illetve a helyieknek köszöne-
tet mondott a kifejtett munkáért és a szervezetnek nyújtott fizikai, 
anyagi és erkölcsi támogatásért. 

Rekordot döntött az idei tök
Ismét hatalmas tök termett Szentbenedeken, Kilyén Károly 

portáján. A nem mindennapi kabak a kapu előtti járdára is kikerült 
közszemlére, számos átutazó megállt megcsodálni, lefényképezni 
a jókora termést.

Kilyén portáján nem ez az első ha-
talmas tök: a belga testvértelepülésről, 
Kasterleeből szerzett magvakból min-
dig hatalmas méretű kabakok nőnek, 
két évvel ezelőtt 196 kilogrammot 
mértek, tavaly viszont már “csupán” 
148-nál megállt a mutató. Az idei ter-
més viszont már az eddigi rekordot is megdöntötte: kerülete közel 
3,5 méter, tömege 265 kilogrammot nyom, Románia legnagyobb 
méretű kabakjának tartják, s nyolc férfi dolgozott azon, hogy a 
kapu elé kihelyezhessék. Az idei három virágból származó termés-
ből ez a legnagyobb, míg a legkisebb is fél mázsás. A család elárul-
ta a sajtónak: a minőségi mag mellett odafigyelés és gondoskodás 
szükséges a nem mindennapi példány eléréséhez, naponta 50-60 
liter vízzel locsolták meg a növény tövét, s ez meg is hálálta a törő-
dést. Az előző termésekről tudjuk, hogy hatalmas mérete ellenére 
ez a fajta tök egy nagyobb konyhakéssel is minden erőfesztés nél-
kül szelhető, feldarabolható, húsa 20-30 centiméter vastag, termelt 
magvai száma eléri a négyszázat is.
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A Nyárádmene Kis-
térségi Társulás legutóbbi 
ülésén a Nyárádmente LE-
ADER Egyesület munka-
társa beszámolt az elmúlt 
időszakban a LEADER 
alapokból lehívott pályáza-
tok helyzetéről.

A jelenlegi fejlesztési ciklusban a mun-
kacsoport 2,04 millió eurót oszthat szét a vi-
dék pályázói között. A nem mezőgazdasági 

vállalkozások támogatá-
sára irányuló kiíráson 22 
pályázatot nyújtottak be 
1,48 millió euró érték-
ben, ebből 9 pályázatra 
ítéltek meg összesen 
590 ezer eurót, azaz itt 
már elfogyott a pénz. Az 

alapszolgáltatások létrehozására, javítására, 
fejlesztésére eddig 10 pályázatot adtak le 
463 ezer euró értékben, mindenik támoga-

tást kap, de még néhány pályázatot be lehet 
nyújtani. A kulturális és természeti örökség 
ápolására 3 támogatható pályázat érkezett 
119 ezer euró értékben, itt még a kiosztható 
összegek több mint fele elvihető (lenne). A 
szociális infrastruktúra támogatására és a tu-
risztikai egyesületi társulások létrehozására, 
működtetésére egyenként 100-100 ezer eu-
rót szánnának, itt most vannak meghirdetve 
a pályázatok – ismertette a számokat és té-
nyeket Péter Hunor szakértő.
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Ünnepeltek az unitáriusok
Az unitáriusok számára jubileumi év az idei: a hálaadás éve, a 

hit és lelkiismeret szabadságának törvénye kihirdetésének 450. évfor-
dulója. Erdély számos településén megemlékeznek az 1568. évi tordai 
országgyűlés határozatára – a Nyárádmentén is ünnepeltek.

Október 6-án a szentgericei unitáriusok gyűltek össze imádkozni, 
hálát adni, emlékjelet hagyni. Az ősi templom falai között nt. Kecskés 
Csaba, a marosi unitárius kör esperese imádkozott. Szentgericének is 
volt számos olyan hitelődje, akire fel lehet nézni, lelkészek, tanítók, 
tudósok, és emléket kell állítani nekik, akik őrizték a lángot. 

Az ünnepi pillanatokban Varró Bodoczi Barna szentgericei lelkész 
hálát adott mindazoknak, akik az elmúlt időszakban anyagilag vagy 
szellemileg támogatták az egyházközség templomfelújítási és egyéb 
ügyeit: elsősorban a magyar kormányt illeti a köszönet, amely a Ró-
mer Flóris terv keretében a Bethlen Gábor Alapon keresztül biztosított 
támogatást, továbbá a Magyar Unitárius Egyházat, a községi önkor-
mányzatot, a helyi és nyárádmenti vállakozókat, az egyházközség ve-
zetőit és tagjait. Az ünneplőket köszöntötte Boros János főgondnok, 

Farkas Dénes 
nyugalmazott 
esperes, míg dr. 
Kovács Sándor 
teológiai tanár 
az unitárius 
egyház két er-
délyi szemé-
lyiségről, János 
Zsigmond fe-
jedelemről és 
Dávid Ferenc 
első unitárius 

püspökről tartott előadást. Az ünnepség alkalmából Magyar Unitá-
rius Egyház képviselő tanácsa tiszteletbeli gondnoki címet adomá-
nyozott a helyi Varga Gyulának, aki több mint negyven éven át volt 
a gyülekezet keblitanácsosa. Ezt követően a templom portikusában 
két emléktáblát lepleztek le, az egyik az egyházközség eddigi 25 lel-
készének névsorát, a másik 18 unitárius tanító nevét örökíti meg az 
utókornak. Az ünnepség után a templomkertben megkoszorúzták né-
hai Csongvai Attila lelkész sírját, köszönetet mondtak Szávuly Ibolya 
tanítónőnek és a Tőkés Endre tanítónak a faluban végzett áldozatos 
munkájukért.

A nap utolsó momentumaként felavatták a parókia bejáratához 
felállított székely kaput, amelynek 15 ezer lejes költségét a falu szü-
lötte, a Vásárhelyen élő 92 éves Bakó Mihály fedezte. A szalagvágást 
megelőzően az ünneplőkhöz szólt Szőcs Antal, Backamadaras község 
polgármestere, míg a magyar kormány képviseletében Mucsi Géza, 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár tanácsadója. 
A székely kapunak üzenete van, s ez a kapu ma azt üzeni, hogy az itt 
lakók őrzik az ősöktől kapott kincseket, magyarságukat, azokat nem 
herdálták el, hanem őrizték, ápolták. A kapu a magyarság, a nemzeti 
identitástudat megmaradásának is jelképe, nemcsak egy család, ha-
nem egy közösség, település, végső soron a magyarság egyik építmé-
nye – mondta a kormány képviselője. 

Október 7-én Jobbágyfalván is ünnepeltek a helyi és szeredai 
unitárius hívek: a szószéki szolgálatot Kovács István közigyi igazga-
tó, lelkész végezte, de köszöntötték az ünneplőket a helyi felekezetek 
lelkészei is, szavalatok hangzottak el és fellépett a Nagy Ferenc Fér-
fikar. Az ünnepség keretében a templomkertben emlékkövet állítottak 
a 450 év tiszteletére, illetve emlékeztek N. Nagy Jenő egykori jegy-
zőre is, aki helyi birtokosként telket adományozott az unitáriusoknak, 
hogy arra 80 évvel ezelőtt felépíthessék mai templomukat. Végezetül 
a gyülekezeti otthonban megnyitották Eperjesi Noémi festészti kiál-
lítását.

Lebontották a szentháromsági kastélyt
Néhány napja munkagépekkel bontották el a szentháromsági 

kastélyt, jobban mondva azt, ami még maradt belőle. A falu központ-
jában, az iskola mögötti domb lábánál állt a kastélynak nevezett, de 

méreteiben inkább csak udvaháznak tekinthető épület.
A 19. század végén épült ingatlant a kommunista hatalom álla-

mosította, egy ideig gabonaraktárként használták, majd itt működött 
a felső tagozatos iskola. 1970-ben elkészült az új, tágas, emeletes is-
kola, így a felszabaduló épületben tornatermet, óvodát és iskolamű-
helyeket rendeztek be. Az épület egy kis részébe visszaköltözhetett 
a Bereczki család is, de ők az 1980-as évek közepén meghaltak. Az 
épület egy részét szolgálati lakásként tartották fent, az utolsó lakója 
mintegy tizenöt éve halt meg. Azóta senki nem gondozta az épüle-
tet, gyors romlása és szétlopkodása is azután kezdődött – mondják 
a falubeliek. 

Karácsony Károly gálfalvi polgármester megerősítette, hogy az 
épületet életveszélyes állapotban volt. Három szakemberrel is meg-
vizsgáltatták, el is adták volna, de senkinem nem kellett, nem volt 
már amit kezdeni vele. Az épület helyére az önkormányzat ravata-
lozót tervez, a közeli temető felé utat is készítettek nemrég. Idén 
elkészülnek a tervek, a következő évben a helyi költségvetés róvá-
sára elkezdik az építkezést. Ezért már előzőleg az egy telekkönyvön 
szereplő iskola és kastély épületét és udvarait különválasztották. Az 
iskola volt spotpályája a leendő ravatalozó aljában van, de rendelte-
tést vált: ott parkolót alakítanak majd ki, ugyanis az iskola mellett az 
önkormányzat kistérségi LEADER-alapok felhasználásával elkezdte 
egy műfüves kispálya építtetését. Jelenleg folyik a támfal megépíté-
se, a kivitelezőnek pedig két hónap áll a rendelkezésére, hogy elké-
szítse a létesítményt.

Értékeit ünnepelte Nyárádszentbenedek
Nyárádszentbenedek értékei a nyárádszentbenedeki emberek 

– ezzel a kijelentés-mottóval tartott két napos közösségi találkozót ok-
tóber 20-21-én az Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület a Com-
munitas alapítvány és az ákosfalvi polgármesteri hivatal pályázati 
hozzájárulásáinak köszönhetően.  

Szombaton a Nyárádszentbenedek értékei Mátyás királytól nap-
jainkig című projektre került sor. Nám Emese elnök szerint nagy ki-
rályunk idején a helyi templom 1490-es évekből való harangja volt 
a falu értéke és az egyház. Így az elmúlt évtizedek, évszázadok helyi 
tárgyi és szellemi értékeit próbálták bemutatni, helyi érdekességeket 
és ügyes kezű lakosokat szólítva meg: a látogatók megtekinthették 
a faluban termett 265 
kilogrammos óriástö-
köt, helyiek által ké-
szített pamuttanyagot 
és az abból készített 
ruhadarabokat, régi-
ség- és pénzgyűjte-
ményt, levendulacso-
dákat, illóolajakat, 
kézimunkákat, kaspó-
alkotásokat, festmé-
nyeket, festett kerámiát, valamint az ügyes gazdasszonyok asztalait, 
ahol kürtőskalácsokat, tortákat és süteményeket, mézeskalácsokat 
sorakoztattak fel. Ezután bemutatásra kerültek azok a könyvek, ki-
adványok is, amelyek a településről (is) szólnak vagy szentbenedeki 
szerzők tollából származnak. Egy rövid kulturális műsor és szeretet-
vendégség után Kacsó Etelka tartott előadást az illóolajokról és az 
egészséges életmódról.

Vasárnap a Nyárádszentbenedek lámpásai az elmúlt száz évben 
című projekt szerepelt az ünnepi programban. Szabó Gergely Leven-
te lelkipásztor tartott áhitatot a közösségről, majd a falu legjelesebb 
személyiségeit mutatták be: a gróf Tholdalagi családot, dr. Nagy And-
rást, a mostani kultúrotthon és parókia építőjét, lelkészt és egyetemi 
tanárt, Ferenczy Gábor tanítót, Ferenczy Júlia festőművészt és Irsai 
Zsolt képzőművészt. A református egyház kórusa mellett a helyi gye-
rekek és fiatalok mutattak be műsort, szavalat és a himnusz hangzott 
el, és leleplezték a bemutatott személyiségek emléktábláit is. Az ün-
nepség keretében felköszöntötték a 18. életévüket betöltött 18 helyi 
fiatalt, továbbá négy fiatal házaspárt, valamint a falu legidősebb és 
legfiatalabb lakóját.

Semmit sem nyert Ákosfalva abból, 
hogy részese a Marosvásárhely metropo-
lisz övezetnek, sőt veszítettek emiatt, ami 
a nagyobb infrastrukturális beruházáso-
kat illeti. Osváth Csaba polgármester úgy 
érzi, meg van kötve a kezük, és az önkor-
mányzat nem okolható azért, hogy például 
a vezetékes infrastruktúra kiépítése még 
nem kezdődhetett el a községben.

Ákosfalva is része az Aquainvest fej-
lesztési társulásnak, ezért nem tud külön 
pályázatokat benyújtani az ivóvízellátás-
ra, ugyanis a társulás mestertervéhez van 
„kötve”. Ugyanebben a helyzetben vannak 
a többi nyárádmenti közigazgatási egysé-
gek is – tette hozzá. Három éve lefektették 
ugyan a nyárádmenti fővezetéket, de még 
most sem világos, hogy honnan fogják 
ellátni a településeket. Eredetileg a Szere-
da fölötti gáttól nyerték volna a vizet, de 
Osváth szerint az ottani vízhozam ezt nem 
teszi lehetővé. Az is felmerült, hogy a Ma-

rosból pumpáljanak fel vizet Nyárádtőtől 
Szereda irányába, de a jelenlegi vezeték 
ezt nem engedi meg, azt korszerűsíteni, 
bővíteni kellene. Ákosfalva előkészített 
egy projektet, hogy amint lehetőség nyílik, 
csatlakozzon a rendszerre, de amíg nem 
véglegesítik a vízkinyerő helyet, addig a 
község semmit nem tud lépni a vízellátás 
terén.

Valamivel jobbak a kilátások a szenny- 
vízcsatorna-rendszer területén. A köz-ség 
elkészíttetett és letett egy projektet a fej-
lesztési minisztériumhoz, amely 22 mil-
lió lejt kér egy községi tisztítóállomás és 
20,6 kilométer vezeték kiépítésére. Ebből 
első szakaszban megépítenék Ákosfalván, 
Nyárádszentbenedeken és Harasztkeréken 
a hálózatot, valamint Ákosfalván a tisztító-
állomást. Ha mindez elkészülne, akkor egy 
második szakaszban ki lehetne bővíteni a 
rendszert az egész községre. Igénylésükre 
azonban egyelőre semmi választ nem kap-

tak. Európai alapok lehívásával is próbál-
koztak csatornarendszer építése céljából, s 
itt már szerencsésebbek voltak – legalábbis 
papíron. A község közel 1,5 millió euróra 
számíthat 6,9 kilométer vezeték kiépítésé-
re – már ha lesz pénz. Ugyanis eddig csak 
négy esetben biztosították az összegeket a 
beruházások elkezdéséhez, ezért Ákosfal-
vának itt is várnia kell, és reménykednie, 
hogy a többi elképzelésre is jut pénzfor-
rás.

A bizonytalanság és a megkötöttségek 
miatt tehát ezeken a területeken nem tud 
látványos eredményeket felmutatni a köz-
ség, de a lakosságnak joga van tudni, hogy 
miért áll fenn ez a helyzet – véli a sajtóhoz 
fordult elöljáró, aki kihangsúlyozta: mind-
ezek ellenére nem ülnek ölbe tett kézzel, 
megtették, amit tehettek, a beruházások 
dokumentációit előkészítették, most már 
csak a kedvező döntésekre várnak – muta-
tott rá az ákosfalvi polgármester.

Van is, nincs is hálózat

Jobb szálláskörülményeket 
kínálnak

Megújult szálláshellyel fogadják az itt éj-
szakázó látogatókat, kirándulókat a kisador-
jáni Természet Házában.

A nyárádgálfalvi Celeritas egyesület a 
magyarországi Bethlen Gábor Alaphoz nyúj-
tott be pályázatot az év első felében, ahonnan 
500.000 forint támogatást nyert erre a célra. 
Az összegből 12 matracot és ugyanennyi 
ágyneműhuzat-szettet (lepedő, párna- és ta-
karóhuzat) vásároltak a szálláshely számára 
– tudtuk meg Német Zsolt elnöktől.

Önsegélyző pénztár mindenkinek

A nyárádszeredai nyugdíjasok önsegélyző pénztára az alább fel-
sorolt segélyeket juttatja tagság esetén úgy a nyugdíjasoknak, mint 
a nem nyugdíjasoknak:

Kölcsön 3.000 lejig, egy éves futamidőre, havi 2%-os kamat-
tal 
20%-os kedvezmény fogprotézis esetén
20%-os kedvezmény szemüveg esetén
Mindkét esetben a tag kell hozza magával az orvosok által kiál-
lított nyugtát, amelynek összegéből 20%-ot visszatérítünk.
Halotti segély a tagsági régiség függvényében. A hozzátartozó 
kell hozza magával az elhunyt halotti bizonyítványát és igazo-
lását a körzeti orvostól.

Tagok lehetnek nemcsak a nyugdíjasok, hanem a 18. életévü-
ket betöltött személyek is.

Bővebb felvilágosításért jelentkezni lehet minden hétfőn és 
szerdán 9 és 12 óra között a nyárádszeredai kultúrotthonban 
Kálmán Éva pénztárnoknőnél, vagy hívhatják a következő tele-
fonszámokat: 0754-285033 vagy 0741-621556.

A vezetőség

•

•
•

•

Hányadán állunk a pénzzel?


