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Embert próbáló nehéz 
időkben mindenkinek szük-
sége van kapaszkodókra, 
támpontokra, olyan világító-
tornyokra, amelyek kivezetik 
az útvesztőből, eligazítják 
az úton, megmutatják a jó, a 
járható, a helyes utat. Olyan 
értékekre, amelyek képessé 

tesznek bennünket a jó cselekedetre. Olyan érté-
kekre, amelyek kiállták az idő próbáját, amelyekre 
hidat lehet építeni. Ilyen értékek a 48-49-es magyar 
forradalom és szabadságharc értékei.

Ma is embert próbáló időket élünk itthon és 
Európában. Értünk, a mi érdekeinkért rajtunk kívül 
senki sem fog szót emelni, senki nem fog zászlót 
bontani. Nagyon hamar megtanultuk, hogy csak 
magunkra számíthatunk (..). 

Ma nagy változások előtt áll a világ és áll maga 
Európa is. (...)

Európában Dél-Tiroltól Finnországig az auto-
nómiák különböző formáival a többség-kisebbség 
viszonyát nyugvópontra lehetett tenni. Most itt 
az idő, hogy ez megtörténjen Európának a keleti 
felében is, itt nálunk Romániában is. Ahhoz, hogy 
tovább tudjunk lépni és a törekvéseinket el tudjuk 
érni, ahhoz erős Kárpát-medencei magyar képvise-
letre lesz szükségünk. S ehhez mi a magunk részét 
hozzá kell tudjuk tenni.

Az életben vannak olyan dolgok és ügyek, 
amelyek nem rajtunk múlnak, vagy csak kis mér-
tékben tudjuk azokat befolyásolni. De az, hogy a 
Kárpát-medencei magyar képviseletet erősítsük, 
az teljes egészében rajtunk múlik, senki máson. 
Vagyis a májusi európai uniós választás egy olyan 
esemény, amelyen ha eléggé sokan elmegyünk sza-
vazni, akkor van lehetősegunk hallatni szavunkat 
és tudjuk erősíteni a Kárpát-medencei magyar kép-
viseletet az Európai Unióban együtt a magyaror-
szági és felvidéki képviselettel.

A változások, amelyekre szüksége van az Uni-
ónak, akkor is bekövetkeznek, ha mi nem leszünk 

ott. De azt gondolom, hogy inkább legyünk része-
sei a változásoknak, legyünk a történelem alakítói, 
ne csak annak elszenvedői. 

Mert ez is az 1848-as forradalom öröksége és 
üzenete, hogy alakítsuk mi a sorsunkat, tegyük meg 
azt, ami rajtunk múlik, és ne hátráljunk meg akkor 
sem, ha a legnagyobb kihívásokra kell választ ad-
nunk. Ahogy 1848-ban, úgy ma is ugyanolyan fon-
tos, hogy álljunk ki közösen céljainkért. A magyar 
nemzet akkor volt mindig képes nagy dolgokat 
véghezvinni, amikor összefogott és egységesen 
lépett fel. Ez a gondolat kell vezéreljen bennünket 
minden nap a jövőben. 

171 évvel a magyar forradalom és szabadság-
harc kitörése után tartsuk magunkat azokhoz az 
értékekhez, maradjunk hűek azokhoz az elvekhez, 
amelyek naggyá tették a szabadságharcot, és annyi 
idő után is éltetik a magyar embereket itthon, Er-
délyben, a szülőföldön. (...)

Az a március más volt, lobogó! 
Szemekben felszikrázott az a szó, 
s a szabadság verdeső madarát 

a szívükből röptette ide át. 
 

Csoda járt kint lépcsőn, útköveken. 
Az a borzongás más volt odabenn, 
de a tűz nem a kályhában táncolt, 
gyújtott az a szó, eleven láng volt. 

 
Kokárda nyílt március idusán, 
csatazaj harsant hajnali tusán, 
s új vizek áradnak majd szavak 

erejétől, hol a gát kiszakad.

Molnár Jolán
Az a március

„Alakítsuk mi a sorsunkat!”
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– részletek Balogh István csíkfalvi polgármester március 15-iki beszédéből –

Szijjártó a Nyárád Arénában avatott
Március 14-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

jelenlétében avatták fel Nyárádszeredában a Székelyföld Labdarúgó 
Akadémia legújabb beruházását, a magyar kormány támogatásával 
építtetett műfüves pályát. 

A magyar kormány külügyminiszterét az összesereglett tömeg erő-
teljes tapssal fogadta tisztelete és öröme jeléül, a politikus pedig közvet-
len kézrázások és üdvözletek közepette vonult be a sportlétesítménybe, 

ahol a házigazda polgármester 
és a Román Labdarúgó Szö-
vetség képviselője után kapott 
szót, a Bekecs néptáncegyüttes 
hangulatot színesítő fellépése 
és a szalagvágás között, majd a 
lelkészek áldása után megadta a 
kezdőrúgást Nyárádszereda és 

Csíkszereda U10-es csapatainak összecsapásán. A rendezvényen Ma-
gyarország csíkszeredai főkonzulátusa, a Székelyföld Labdarúgó Aka-
démia képviselői mellett megyei elöljárók, politikusok, közméltóságok 
és labdarúgó szakemberek is részt vettek.

Szijjártó Péter szerint a mostani átadás egy újabb mérföldkő, a ma-
gyar kormány pedig örömmel támogatta ezt a beruházást, és a jövőben 
is támogatja az akadémiák építését, hogy a fiatalok a legjobb körülmé-
nyek között, és a szellemi, erkölcsi nevelés minden gyümölcsét élvezve 
pallérozódhassanak. „Mindig is számíthattok az anyaország kormányá-
nak támogatására. Mi kötelességünknek tartjuk, hogy gondoskodjunk 
rólatok, akkor is, ha sportról, oktatásról vagy kultúráról van szó, ezért 
a jövőben újabb pályák, akadémiák, csarnokok fognak épülni a Kárpát-
medencében” – biztosította a gyerekeket a külügyminiszter, kiemelve: 
nagyra becsülik az itt folyó munkát, és ez nem csupán egyszerű futball-
pálya, hanem, oktató-nevelő intézmény, egyeseknek második otthon 
is. 

A rendezvény végén Tóth Sándor polgármester a sajtónak elmond-
ta: a beruházás a szeredai és nyárádmenti gyerekek számára nagyon 
fontos, mivel visszacsalogatta őket a focipályákra, és szakmailag 
felkészült személyek felügyelik az itt folyó munkát, hogy ezekből a 
gyerekekből is kikerülhessenek első ligás vagy válogatott focisták. A 
magyar kormány 300 ezer euróval járult hozzá a beruházáshoz, ehhez 
a kisváros 100 ezer eurót tett hozzá az arénán kívüli területrendezés-
be, parkolók kialakításába és a várossal összkötő utca korszerűsítésébe 
– mondta el az elöljáró, hozzátéve, hogy három hektáros sportbázisról 
van szó, ahol a meglévő és a most átadott nagy focipályák mellé egy 
kispályát is szeretnének építeni, az adminisztratív épületet is bővíteni 
fogják további öltözőkkel, fürdőkkel, de egy tanuszodát is el tud itt 
képzelni. „Büszkék vagyunk erre a beruházásrsa, hiszen elvárásaink 
vannak és jövőképünk van, szeretnénk magasabb ligában is játszani” 
– nyilatkozta Tóth Sándor.

Méhészkonferencia aktuális témákkal
Március 2-án a kertészvásárral egyidőben szervezett konferenciát 

Szeredában a Nyárád Völgyi Méhészegyesület. 
A hagyományos kertésznap keretében szervezett konferenciát dr. 

Jakab Sámuel nyitotta meg, köszöntve és méltatva a méhészeket, míg 
a házigazda szervezet elnöke, Balde Ernő „valami új” születésének 
nevezte a két rendezvény egybeesését, és azt javasolta, hogy ezután 
szervezzék azt közösen még az unokák is.

Mivel a méhészek is nagy érdeklődéssel tekintenek a magyar kor-
mány erdélyi gazdaságfejlesztési programja elé és számos kérdésük 
van, a szervezők meghívták a lebonyolító Pro Economica Alapítvány 
ügyvezető igazgatóját, Kozma Mónikát, hogy mutassa be a program ed-

digi eredményeit. A program székelyföldi elindítása 2019-re esik, erre 
a magyar kormány 70 millió eurót szánt, a prioritást pedig a mezőgaz-
daság élvezi. 

A több mint száz résztvevő érdekes és részletes előadást hallhatott 
a magyarországi Neumann Györgytől, aki az anyazárkázással elért fia-
sításmentes állapot és a hatékony atkaírtás területén elért eredményeiről 
és tapasztalatairól számolt be. A Kárpát-medencei falugazdász-hálózat-
ról Fazakas Miklós, az RMGE - Maros szervezet elnöke számolt be a 
jelenlévőknek, de szó esett a facéliatermesztésről is, majd ismertették 
a szeptemberben szervezendő szlovéniai és olaszországi méhészkirán-
dulást is.

Balde Ernő szervező lapunknak elmondta: a 15 éves nyárádmenti 
szervezet már tizennyolcadik ilyen konferenciáját szervezte, és akiknek 
a témák fontosak voltak, azok megjelentek. A résztvevők visszajelzései 
alapján aktuális témákat választottak, Neumann előadása „egy csúcs 
volt”, mert a méh- és atkabiológiai tudását a szakember olasz tapaszta-
latokkal ötvözve olyan technológiát dolgozott ki, amely hatékony keze-
lést biztosít a kórokozóval szemben, de a méz minőségét nem befolyá-
solja negatívan, ezért ez az eljárás hamarosan el fog terjedni.

A nyárádszeredai konferenciák 
a Maros megyei méhészek legjelen-
tősebb rendezvényei, szakmai szem-
pontből pedig a legszínvonalasabb 
magyar nyelvű ezirányú konferencia 
– véli Kiss Miklós, az RMGE - Maros 
szervezet három székelyföldi megyé-

ért felelős méhész falugazdásza. Az elmúlt tíz évben minden konfe-
rencián részt vett, ismeri a méhészeket, és úgy véli, fontos a szakmai 
fejlődés, hiszen ez olyan mesterség, amit meg kell érteni, látni kell az 
összefüggéseket, hogy eredményesen és jövedelmezően tudjanak ter-
melni a méhészek. A mostani témaválasztás igen szerencsés, hiszen 
amióta az 1970-es években megjelent az atka, állandó gondot okoz a 
méhészeknek. A mindenkit érintő kérdésben legalább elégséges szintű 
tudással kell rendelkezni, különben egy-két éven belül elpusztul az ál-
lomány és felszámolható a méhészet – állítja a szakemeber.

Tűzoltó parancsnokhelyetteseket 
képeztek

Ismét képzést szervezett a Maros megyei önkéntes tűzoltók parancs-
nokok és lehetséges helyetteseik számára a Nyárádszeredai Önkéntes 
Tűzöltó Egyesület és a Békés Megyei Tűzoltó Szövetség.

A mostani képézést a lehetséges alparancsnokok számára szervez-
ték a tűzoltás vezetése témakörben. Erre azért van szükség, mert meg-
történnek esetek, amikor az egységparancsnok nincs jelen, ilyenkor is 
valakinek át kell venni a felelősségteljes feladatot – tudtuk meg a szer-
vező Kacsó István házigazda tűzoltóparancsnoktól.

A képzésre a házigazdák mellett Remete, Hodos, Csíkfalva, Szová-
ta, Erdőszentgyörgy parancsnokai elhozták azokat a személyeket, akik-
ben van erre a feladatra hajlam, ráérzés, és pillanatok alatt döntéseket 
tudnak hozni. Az anyaországi szakemberek  helyzeteket teremtettek, 
ezekre kellett a jelölteknek 
választ adni, a rendelkezé-
sükre álló eszközökkel és 
csapattal megoldani azo-
kat. Így fel tudták mérni, 
hogy ki képes a feladat 
ellátására.

Első nap elméleti ok-
tatásra került sor, másnap 
gyakorlatokra. Minden jelölt kapott egy-két feladatot, amelyet meg 
kellett oldjon a rendelkezésére álló öt fős rajjal és és el is kellett ma-
gyarázzon. Egyeseket lakástűznél, másokat vegyi laboratórumnál vagy 
gázrobbanásnál „vetettek be”, majd tarlóégetési gyakorlaton vettek 
részt, oltási techikákat tanultak.

Kacsó István szerint a jelölteknél még vannak hiányosságok, tanul-
niuk kell. Igazi tapasztalatot csak az éles bevetéseken fognak szerezni, 
amikor a felelősség igazi súlyát is érezhetik, és akkor derül majd ki, 
hogy ki alkalmas erre a feladatra. A parancsnokhelyettesekre azért is 
szükség van, mert nagyobb állomány kivonulásakor ők rajparancsnoki 
feladatot láthatnak el, így segítik a parancsnok munkáját.
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Bővítik a csatornarendszert

A község szennyvíztisztító állomását 
két éve üzemelték be, a jelek szerint a be-
ruházás életképes. 

Mivel a környezetvédelmi alap egyet-
len kiírásából nem lehetett kiépíteni a kö-
zség teljes szennyvízhálózatát, két szakasz-
ban végzik a hozzávetőleg négymillió eurós 
beruházást. Az első fázisban lefektették a 13 
kilométeres fővezetéket az öt faluban, saját 
költségvetésből megoldották négyszáz csa-
lád rácsatlakozását, és 2017 novemberében 
el is indították a rendszert. Jelenleg 760 sze-
mély van rácsatlakozva, a tervek szerint a 
hálózatot a teljes községre kiterjesztik. 

A második szakaszban a csatornahá-
lózat kibővítését kétmillió eurós pályázat 
révén valósítják meg, és két év alatt feje-
zik be. A 13.671.101 lej összértékű pályá-
zat önrésze 608.827 lej, a finanszírozási 
szerződést aláírták, és meghirdették a köz-
beszerzést. A jelenlegi ötszáz köbméteres 
biológiai tartály mellé egy hasonló méretűt 
helyeznek el, ezáltal a község szennyvíz-
tisztító állomásának kapacitása 3.500 lakost 
is kiszolgálhat. 

A vízhálózat kiépítése is sürgős volna, 
mivel nyáron vízhiánnyal küzd a lakosság. 
A vízhálózat 8.284.653 lejbe kerülne. 

Megújulnának a 
tanintézmények

 Az önkormányzat 4.250.544 lej össz-
értékű pályázatot nyújtott be a Regionális 

Operatív Programon (POR) s ha kérelmü-
ket pozitívan bírálják el, a lukafalvi Rákossi 
Lajos általános iskolát kibővítenék és felújí-

tanák, sportteremmel és laboratóriumokkal 
látnák el.

Lőrincfalván az egyházi épületben mű-
ködő tanintézmény helyett újat szeretnének 
építeni. Ennek érdekében megvásároltak 
egy 42 áras telket, és a POR-ra benyújtott 
568.000 lej értékű pályázat révén egy hos-
szított programú óvodát építenének, melléje 
saját pénzből elemi iskolát. Teremiújfalu-
ban is új épületet emelnének, de a helyszín 
miatt itt már 1.500.000 lejt kellett igényelni 
a POR-on, hogy itt is napközi otthont hoz-
zanak létre. Ugyanakkor a lukafalvi óvodát 
is felújítanák, bővítenék, felszerelnék és 
napközivé alakítanák át, ha sikerül 570.000 
lejt lehívni egy POR-pályázaton. Azért sze-
retnének minden helyszínen napközi ott-
hont, mivel erre nagy igény mutatkozik a 
szülők részéről.

A felújított nagyteremi általános iskola 
udvarán térrendezést terveznek.

Jut a kultúrotthonokra is

Jelenleg európai finanszírozású pályá-
zatból újítják fel és korszerűsítik a kultúr-
otthont Nagyteremiben. Ez a beruházás, 
valamint a másik négy kultúrotthon felsze-

reléseinek a költsége összesen 2.138.622 
lej, ebből az egyéni hozzájárulás 507.186 
lej. 2006 óta minden évben felújították 
egy-egy falu kultúrotthonát. Ugyanakkor a 
falunapokat is minden évben más-más te-
lepülésen tartják. A jelenlegi pályázattal a 
községben mind az öt kultúrházat teljesen 
felszerelik, így többek között kilencszáz 
széket, hangtechnikai felszerelést, függö-
nyöket szereznek be.

Sportbázis a környékbelieknek

A lukafalvi sportbázis a községbeli, va-
lamint a környékbeli gyerekek számára je-
lent sportolási lehetőséget szervezett kere-
tek között. A lelátókkal ellátott futballpálya 
mellett a meglévő kispályát műfüves játék-
térré alakítják. Az öltözőkkel, zuhanyzók-
kal, mosdókkal ellátott sportbázis tetőterébe 
vendégszobákat szándékoznak létesíteni.

Újabb utcákat aszfaltozának le

A községben újabb két kilométeres 
szakaszra kerül aszfaltburkolat az idén. 
Amint az időjárás lehetővé teszi, elkezdik 
a munkálatokat. A kivitelezővel nemrég 
írták alá a szerződést, a beruházás értéke 
5.062.851 lej, az önkormányzat önrésze 
355.806 lej. 

Teremiújfaluban a település központjá-
tól a falu végéig 640 méteren, Nagyteremi-
ben pedig két olyan utcában aszfaltoznak, 
ahol a csatornahálózat már elkészült, ugyan-
akkor két hidat kell újjáépíteni, valamint 
a központi parkot is rendezni. A PNDL-
projekt, melyből a csatornázás második 
szakasza és az aszfaltozás megvalósulhat, 
mintegy négymillió euró. A terv az, hogy 
minden nagyobb utcára aszfaltburkolat ke-
rüljön, egyelőre azonban csak ott aszfaltoz-
nak, ahol a szennyvízhálózatot lefektették. 

Megvalósítandó tervek

Jóváhagyást nyert a község pályázata,  
így 41.565 eurót fordíthatnak a község köz-
világításának felújítására.

Saját költségvetésből beépítik a polgár-
mesteri hivatal székházának tetőterét, ahol 
többek között házasságkötő és konferen-
ciatermet alakítanak ki. Az épületbővítés 
184.000 lejbe kerül.

Megvalósításra vár az öt település rava-
talozóinak a felépítése, előtte a megfelelő 
helyszíneket illetően kell egyezségre jut-
ni, illetve abban, hogy településenként az 
egyházak vagy az önkormányzat legyen a 
beruházó. A ravatalozókra 1.894.200 lejes 
finanszírozásra volna szükség. 

Nagyteremiben az udvarház gazdasági 
épületei helyére tíz szociális lakást építe-
nének. A fejlesztési minisztérium által kiírt 
pályázat összértéke 1.373.779 lej, az önrész 
173.000 lej.

A meglévő játszótereken kívül két újab-
bat alakítanának ki Teremiújfaluban és Lő-
rincfalván, folyamatban van a finanszírozá-
si forrás megtalálása. 
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Beindulnak a munkálatok
Az elmúlt egy év teljesen közbeszerzésekről szólt, azaz hogy kivitelezőt találjanak a csatornázás-
ra, utcák aszfaltozására és kultúrotthonokra nyert 4,5 millió euró felhasználására, ugyanakkor egy 
POR-kiírásra pályázatot nyújtottak be tanintézmények korszerűsítésére. A nehezén túl vannak: 
tavaly év végére elindultak egyes munkálatok, a többire is hamarosan megszületik a kivitelezési 
szerződés, így új pontokon is fognak dolgozni – összegezte  Iszlai Tibor polgármester.

Vendégoldal: Dózsa György község Megújulnak az iskolaudvarok
Jedd község négy településén teljesen új arculatot kap az iskola-

udvar, kellemes környeztet várja majd a gyerekeket. 
Jedd, Agárd, Kebele és Szentivány iskolaudvarait teljesen fel-

újítják, új kerítések épülnek, játszóterek létesülnek, kis sportpályák 
készülnek. Az udvarokat ren-
dezik, feltöltik, gyepesítik és 
pihenőpadokat is elhelyeznek 
– értesültünk Bányai István 
polgármestertől.

A munkálatokra mintegy 
100 ezer eurónyi összeget költ 
az önkormányzat, a beruházás 

egy európai támogatottságú pályázat része, és június 1-re befejeznék 
a munkálatokat. Az önkormányzat tavaly az iskolákhoz vezető utcák-
ban aszfaltozási és járdaépítési munkálatokat végzett, hogy civilizált 
körülményeket és konfortérzést biztosítson a tanulóknak.

A községi önkormányzat tavaly nyáron indította el a Bármit ta-
nulsz, magadért teszed – megálljt az iskolaelhagyásnak nevű projek-
tet, amelynek általános célja a korai iskolaelhagyás visszaszorítása és 
megelőzése Jedd községben. A program révén felújítják és felszerelik 
a községbeli iskolák udvarait is, 240 gyerek számára biztosítanak tá-
borozási lehetőséget, 157 óvodás gyereknek szerveznek kirándulást, 
20 gyereknek és családjának nyújtanak támogatást ahhoz, hogy vis-
szakerüljenek az iskolába, anyagilag is támogatják a veszélyeztetett 
réteget. A projekt kifutási ideje 36 hónap, értéke pedig 5,346 millió 
lej vissza nem térítendő támogatás.

Beszámoltak a kistérségnél
Március 6-án ülésezett a Nyárádmente Kistérségi Társulás köz-

gyűlése. 
A napirendi pontok során a munkaszervezet beszámolt a 2018. 

év eredményeiről is. A tervezett költségvetés nem valósulhatott meg, 
hiszen három önkormányzat tavaly egyetlen lejt sem fizetett be a 
pénztárba tagsági hozzájáru-
lásként. Tavaly 188.935 lej ér-
kezett be, a kiadások viszont 
306.701 lejt tettek ki. Az idei 
évre 172.378 lejes költség-
vetést terveztek elő, ebből 
irodafenntartásra, működésre 
24 ezer, bérekre 86, kistérségi 
lapra 9,6 ezer, különböző pro-
jektek forgótőkéjére közel 53 ezer lejt költenének.

Második pontként a LEADER munkaszervezet számolt be az 
akciócsoport által meghirdetett pályázatok jelenlegi helyzetéről. A 
nem mezőgazdasági vállalkozások támogatására irányuló kiíráson 
22 pályázat érkezett be, ebből 9 került támogatási javaslatra, meg is 
kötöttek 9 szerződést a kivitelezésre 590 ezer euró értékben. A alap-
szolgáltatások létrehozására, javítására, fejlesztésére szóló kiíráson 
13 pályázat érkezett be, mindegyiket támogatásra javasoltak, 10 eset-
ben már megkötötték a támogatási szerződést, egyes projektek már 
megvalósítási szakaszban vannak. Kevesebb viszont a pályázó a kul-
turális és természeti örökség ápolását célzó kiíráson, ahol eddig csak 
3 pályázat érkezett, mindeniket támogatásra javasolták, 2 esetben 
már megszületett a szerződés is, ám ebben a fejezetben még mindig 
van 150 ezer euró fel nem használt összeg. A turisztikai egyesületi 
társulások létrehozására, működtetésére szóló kiíráson 100 ezer eurót 
lehet lehívni, ezt a szessziót is megnyitják. Ugyanekkora összeget le-
het lehívni a szociális infrastruktúra támogatásáról szóló kiíráson is, 
ahol Szereda önkormányzata kíván pályázni szociális központ meg-
valósítására, itt az elbírálás még nem történt meg.

Az ülés 3. pontjaként a Natura 2000 gondnoksági szervezet szá-
molt be az elmúlt nyolc évről, amikor 3 megyére kiterjedő területet 
ügykezelt. 2011 és 2017 között a Nyárád és Kisküküllő kistérségek 
tagsági hozzájárulásként 420 ezer lejt fizettek be, 45 ezret adott hoz-
zá a Milvusz csoport, 35 ezer lej pedig engedélyek kibocsátásából 
származott. 2018-ban lakosonkénti 2 lejes hozzájárulás volt megálla-

pítva, a 135 ezer lejes költségvetési tervből csupán 84 ezer lej bevétel 
valósult meg.

A tavaly megalakult a természetvédelmi területek országos ha-
tósága, amely megszüntette az eddigi gondnokságokat, hatáskörüket 
pedig átvette. A Maros megyei hatóságnál 8 állást hirdettek meg, 
ezek közül kettőt várhatóan a kistérségünk gondnokságánál dolgozó 
személyek foglalnak el.

Két kitüntetés a Nyárádmentének
Március 15-én a megyei RMDSZ átnyújtotta az idei Könyv és 

Gyertya díjat azoknak a Maros megyei személyeknek, akik az utóbbi 
évtizedekben kiemelkedő munkát végeztek a 
magyar közösség, annak megmaradása és 
előrehaladása érdekében. A 14 közül 2 díj is 
nyárádmenti érdekeltségű lett.

A legfiatalabb kitüntett a 32 éves Benő 
Barna Zsolt, a Bekecs együttes vezetője. 
Számára örömteli érzés, hogy a tevékenysé-
güket mások is értékelik. A díjat a nyárád-
menti közösségért, a néptánc, népi kultúra 
megőrzése, ápolása, továbbadása terén 
folytatott tevékenysége elismeréseként kap-
ta. “Megtisztel és megerősít a hitemben, hogy ezt a munkát érdemes 
folytatni és nem öncélú tevékenység” – mondta el Benő, aki 2007-ben 
részt vett a három éve szünetelő szeredai néptánccsoport újraindítás-
ban és azóta irányítja a Bekecs együttest. 2012-ben több nyárádmenti 
közösségben elindította oktatási programját a Bekecs, azaz a tánco-
sok kimennek falvakra és néptáncot tanítanak gyerekcsoportoknak. 
Már vannak jól működő, fejlődő, többgenerációs csoportjaik is.

Benő Barna úgy érzi, mindenki kedveli a Nyárádmentén a Be-
kecs együttest, de nagyobb támogatásra lenne szükségük a szülők, 
pedagógusok, önkormányzati vezetők, véleményformálók részéről az 
oktatási programot illetően, hogy folyamatosan biztosított legyen az 
utánpótlás. Azon kellene javítani, hogy ne csak tánccsoportok, hanem 
kisközösségek is legyenek, mert ez hozzájárulna a faluközösség fel-
épüléséhez. „A közösség építése mindennél fontosabb, és ezen kelle-
ne javítani a Nyárádmentén, hogy megmaradjunk erős közösségnek. 
Ezt következetes munkával és több irányból érkező segítséggel lehet 
elérni.” Az együttesvezető szerint a díj a csapat számára is elismerés, 
nem egyedül érdemelte ki, az együttes és a munka irányítását csak 
egy csapattal a háta mögött tudja végezni.

A másik díjazott, a lassan 69 éves székelyvajai Orbán Rozália 
úgy érzi, ő inkább azok sorába tartozik, akik a közössségi életből 
vették ki derekasan a részüket. A mindenki által Kati néniként ismert 
hölgy 1991-2010 között az ákosfalvi önkormányzat főkönyvelője 
volt, azután is a hivatalban dolgozott, idén januárban vonult nyugdíj-
ba. Munkahelye mellett részt vállalt a belga Kasterlee-vel, az anya-
országi Vásárosfaluval és Beleddel létrejött testvérkapcsolat kialaku-
lásában, ápolásában is. A rendszerváltás után “virradattól hajnalig” 
dolgozott a községházán, és az önkormányzatban támogatta a kul-

turális tevékenységek finanszírozását 
is. Részt vállalt a helyi munkacsoport 
létrehozásában, hogy a község kultúr-
otthonait szebbé tegyék, az iskolákban 
jobb oktatási körülményeket biztosít-
sanak, hogy kevesebb pénzből többet 
tudjon felmutatni a községvezetés. 
Úgy érzi, ez a kitüntetés nem egyetlen 
ember érdeme, mert “egy közösség 
voltunk, egységesen léptünk fel, erős 
öntudattal” a közös eszmékért, így a 
magyarság előrehaladásáért dolgo-
zott, nem hátrált meg a nehézségektől, 

a munkától. Nagyon örül a díjnak, de ez egy csapatnak a munkáját 
is tükrözi, amellyel éveken át dolgozott – összegzett Orbán Rozália. 
Osváth Csaba polgármester Kati néni példaértékű munkáját, kitartá-
sát emelte ki, aki mindig nevelte, oktatta is a környezetében élőket, 
dolgozókat, s azok felnéztek rá.
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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.

 

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

Március 12-én 45 diák és 5 felnőtt érke-
zett a csíkfalvi iskolába a Határtalanul prog-
ram keretében.

 Balogh Tünde igazgató a csíkfalvi in-
tézményt mutatta be a vendégeknek, a ven-
dégek sajátjukat, a Szent József 
Kertvárosi Katolikus Általános 
Iskolát, majd mindkét fél rövid 
énekes irodalmi műsort adott 
elő a küszöbön álló nemzeti 
ünnep kapcsán. Ugyanakkor a 
vendégek három csíkfalvi diák-
csoportot – a legjobbnak bizo-
nyult Napfényvitézek, továbbá 
az Ökomanók és Természetbarátok – díztak, 
akik az elmúlt időszakban sikeresen szerepel-
tek egy, a hódmezővásárhelyiek által meg-
hirdetett környezetvédelmi versenyen, majd 
a vendég diákok nyújtottak át ajándékokat a 
nyárádmenti társaikanak.

A hódmezővásárhelyi iskola évek óta 
sikeresen pályázik a magyar kormány Határ-
talanul programjában, és igyekeznek olyan 
útvonalakat tervezni, amelyek során a diákok 
az erdélyi magyarok életével is megismerked-
hetnek, de kapcsolatokat is építenek – mondta 
el Juhászné Wolf Edit igazgató. A két iskola 
egy verseny keretében ismerkedett össze, és 
ebből egy év leforgása alatt létrejöhetett a 
mostani személyes találkozás, egy mérföld-
kő is: testvériskolai nyilatkozatot is aláírt a 

két intézményvezető. Ezzel elindulhat egy 
gyümölcsöző gondolkodás, programtervezés, 
amely kölcsönösen segít fiataljaik értékrend-
jének alakításában. A két iskola nevelésében 
és oktatásában olyan közös pontok vannak, 

amelyekre építe-
ni lehet, és amely 
alkalmat ad arra, 
hogy egymástól ta-
nuljanak, hiszen a 
többszáz kilométer 
távolság ellenére is 
hasonlóak a hagyo-
mányaik. Március 

végén egy csíkfalvi csoportot várnak viszont-
látogatásra. 

Az anyaországi intézmény már próbálko-
zott előzőleg egy testvériskolai kapcsolattal, 
amely azonban nem volt hosszú életű. Tavaly 
egy testvérvárosi utazás során a német Ulm 
egyik iskolájával is kezdeményeztek kapcso-
latot, de szerettek volna egy erdélyi szálat is, 
mert nagyra értékelik az itteniek magyarsá-
gát. Az egyhetes erdélyi programjuk során a 
magyarországiak közel 1700 kilométert tettek 
meg, igyekeztek sűrű, tartalmas programot 
szervezni, és ha már ilyen lehetőséget kaptak 
a magyar államtól, akkor szerették volna meg-
tölteni, hogy a diákok értékekkel gazdagodva 
térhessenek haza – részletezte az igazgató.

A kapcsolatot az anyaországi fél részéről 

Hézső Magdolna igazgatóhelyettes alakítot-
ta, aki lapunknak elmondta: A rigó énekeljen 
című versenyen ismerkedtek meg a csíkfalvi-
akkal, és kialakult közöttük egy kötődés, ba-
rátság, ami egy szép együttműködést indított 
el. Március 28-29-én egy csíkfalvi csapatot 
látnak vendégül Hódmezővásárhelyen, ahol 
az iskola tíz éve szervezi az Édes hazám, Ma-
gyarország című honismereti vetélkedőt, és 
ezt idén kiterjesztették Erdélyre is, így a két 
iskola diákjai közösen tanulhatnak, készül-
hetnek és dolgozhatnak majd. 

A kapcsolat csíkfalvi kezdeményezője, 
Antal Ilka tanárnő fontosnak tartotta azt, hogy 
külföldi viszonyaik élők legyenek, a diákok 
találkozzanak, ismerkedjenek. Reméli, olyan 
kapcsolat alakul ki, amely hosszabb távon 
mindkét iskolának örömet szerez, a további-
akban pedig szeretnének virágzó együttmű-
ködést, tervek születését és megvalósítását 
– mondta el.

Mivel a két iskolának hasonló érték-
rendje, elvei vannak, remélhetőleg jól fogják 
érezni magukat egymással a két fél diákjai, és 
sok közös tevékenységre kerülhet sor, amiből 
mindenki nyerhet – közölte lapunkkal Balogh 
Tünde igazgatónő. A csíkfalviaknak az anya-
országi Kakasddal is van – még egyelőre nem 
hivatalosított – testvériskolai kapcsolata, de 
már sok közös tevékenységük volt, és mind-
ezt velük is folytatni szeretnék.

Testvériskolai kapcsolat született

Március 2-án immár 17. alkalommal ke-
rült sor a Nyárádszeredai Kertésznapra. 

Meglepően sokan töltötték meg a mű-
velődési ház előcsarnokát, báltermét és az 
épület előtti teret. Volt is mit számba venni, 
hiszen 21 termelő foglalt standot: színpom-
pás virágok (ciklámen, primula, muskátli, 
tulipán, jácint), gyönyörű díszcserjék sora-
koztak, eper-, szeder, szőlő-, ribizlitő, csi-
csóka, de még lila akác és szomorúfűz-hajtás 
is volt, nem beszélve a rengeteg rózsatőről, 
gyümölcsfacsemetéről. Egy murokországi 
termelő fokhagymát kínált, volt rigmányi bor, 
helyi méz és mézespogácsa is, de gyönyörű 

virágkompozíciók és gyertyák is fogadták a 
vásárlókat. Több cég kínált konyha- és vi-
rágkerti magvakat és hagymákat, az olvasás 
szerelmeseit pedig könyvstand is várta, sőt 
délben a városi könyvtárban érdekes könyv-
bemutatót is tartottak.

Dr. Jakab Sámuel 
több mint két évtizeden 
keresztül volt a szeredai 
kertészeti főiskola dé-
kánja és a kezdetektől a 
kertészvásárok főszerve-
zője. Lapunknak bevallotta: kora már nem 
engedi meg ezt a munkát, ezért átadta a stafé-

tát a fiatalabbaknak, hogy jól megszervezzék 
a vásárt. A kínálat jó volt, sok volt a kiállító 
és a termék, sok volt a tavaszi szaporító-
anyag, de úgy véli, a látogatók is többen vol-
tak, ami annak is betudható, hogy a vásárral 

egyidőben méhészkonferencia is 
zajlott, és a méhészek mellett a 
gazdaszervezetek tömörülése 
is a szervezőkhöz csatlakozott. 
A nyugalmazott dékán nagyon 
örvendetesnek tartja, hogy a sze-
redai kertészvásárnak van foly-

tonossága, és meg van győződve arról, hogy 
a következő években is lesz folytatása.

Tartja színvonalat a kertészvásár

A felvidéki deáki testvéreikkel ünnepeltek 
a hónap második hétvégéjén a csíkfalviak.

A Nyárádmentéről tizennégy fős kül-
döttség utazott a mátyusföldi településre, 
ahol kettős ünnep zajlott: a 
helyi kiskertészek egyesüle-
te 22. borkóstoló versenyét 
szervezte meg, ahová a kör-
nyékbeliek mellett anyaor-
szági borászok is benevez-
tek. Az erdélyi küldöttséget 
a jobbágyfalvi Nagy Ferenc 
Férfikar tagjai tették ki, akik ez alkalommal 
kétszer álltak színpadra, nyárádmenti, erdé-
lyi és felvidéki népdalokkal örvendeztetve 
meg a közönséget. Másrészt a közelgő nem-

zeti ünnep alkalmából szerveztek emléke-
zést a felvidéki magyar közösségben, ahol 
ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház püspöke hirdetetett igét, 

majd Magyar-
ország pozso-
nyi nagykövet-
ségének titkára, 
Nagy Péter 
köszöntötte az 
ü n n e p l ő k e t . 
Istentisztelet 

után a szomszédos téren álló emlékműnél 
és a templomudvaron álló emléktáblánál ko-
szorúztak a deáki és környékbeli egyházak, 
önkormányzatok, civil szervezetek, miköz-

ben a jobbágyfalvi dalárda hazafias dalokkal 
és Kossuth-nótákkal biztosította az alkalom-
hoz méltó hangulatot a felvidéki magyarok 
örömére.

A hétvégi látogatásán a férfikar tagjai a 
községgel is ismerkedhettek, megtekinthet-
ték a kétszintes helyi bencés kolostortemplo-
mot, ahol többek között az egyik legkorábbi 
magyar nyelvemléket, a Halotti beszéd és 
könyörgés néven ismert levelet is használták 
a középkorban. A csapat a helyiek vendég-
szeretete mellett a csehszlovák nemzeti ele-
delnek tartott főtt kenyeret, a knédlit is meg-
kóstolhatta, majd azzal a reménységgel tért 
haza, hogy az ősz folyamán Deáki küldöttsé-
ge tesz látogatást Csíkfalva községben.

Deákiban ünnepeltek a csíkfalviak
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