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projekt előzményeit Tóth Sándor polgármester. 
Szereda az utóbbi években sokat fektetett be az infrastruktúrába, isko-

lák építésébe, de a gazdaságfejlesztésre nem volt lehetőségük pénzt fordí-
tani. A városi tanács ezt fel- és beismerte, ezért a helyi erősségekre figyelve 
olyan szakembereket, fiatalokat szeretne megszólítani, akik mai, korszerű 
szakágakban dolgoznak, mint a látványtervezés, -építészet, reklám, IT, 
rádió, televízió, mozi területén tevékenykednek. Ezáltal az önkormány-
zat otthon- és családteremtési programban is gondolkodik, ezzel is olyan 
feltételeket szeretne teremteni, amelyek vonzóvá teszik a települést, hogy 
fiataljaink elgondolkodjanak az itthonmaradáson vagy hazatérésen.

A projekt egy 3180 négyzetméteres telken álló két épület külső fel-
újítását és belső felosztását, illetve felszerelését irányozza elő. A főépület 
alsó szintjén hat, emeletén nyolc iroda és egy-egy tárgyaló, valamint mel-
lékhelyiségek alakíthatók ki, a melléképületben négy iroda, egy ebédlő, 
egy-egy műszaki és ügyintéző iroda, mellékhelyiségek és kazánház kap he-
lyet, ezenkívül számítógépek, többfunkciós nyomtatógépek, vetítőgépek és 
-képernyők, televízió, légkondicionáló, térfigyelő és riasztóberendezések, 
irodai és ebédlői eszközök és bútorzat, hőközpont és napelemek vásárolha-
tók. Az inkubátorházban 18-24 kezdő vagy működő cég kaphat székhelyet, 
irodát, továbbá kezdésből húsz új munkahelyet is teremtenek, ugyanis a 
teljes létesítmény működtetését, fenntartását egy helyi csapat fogja ellátni. 
A kivitelezés határideje 2023. július 30.  

Teret nyernek a digitális eszközök
Új taneszközöket vehetett kézbe az új tanév kedzetén az ákosfalvi ál-

talános iskolába járó közel száz felsős tagozatos diák, ugyanis szeptember 
elején az iskola 32 tablettet, valamint egy-egy hordozható számítógépet és 
videókivetítőt kapott az Orange alapítvány részéről a Digitaliada program 
keretében. Megkeresésünkre Józsa Gabriella igazgatónő elmondta: két 
éve találkozott az új digitális taneszközökkel, s idén sikerült is pályázaton 
hozzájutniuk ilyen eszközökhöz. Ez az önkormányzatnak is köszönhető, 
amelytől minden támogatást megkapnak, és most is segített a feltételek 
teljesítésében. 

Az intézményvezető kifejtette: ez az oktatási forma nem kizárja, ha-
nem kiegészíti a hagyományosat, ugyanis jelenleg egy ötven perces tan-
órából mindössze 
öt-tíz percig hasz-
nálják az új esz-
közöket. Három 
pedagógus kapott 
képzést az eszkö-
zök használatára, 
főleg a matematika 
és informatika órán 
használják az ezek-
kel járó alkalmazá-
sokat, de az angol 
szakos munkatárs 
is jó hasznát veszi. 
Az eszközök mindenki számára hozzáférhetőek, és arra buzdítanak min-
den pedagógust, hogy használják ezeket, ugyanis a tanóra vonzóbb lesz, 
ha a diákok valami újat is kapnak, és főleg ha azt a hozzájuk közelebb álló 
eszközök révén érik el.

Az iskolákba lassan, de láthatóan bevonul az okostábla is, bár a leg-
több helyen még sokáig kell krétát használni az okostoll helyett tanórán. 
Az ákosfalvi iskola két éve rendelkezik egy digitális táblával, amelyet az 
informatikai szakteremben helyeztek el, és amelyet úgyszintén minden ta-
nító és tanár igénybe vehet. Józsa Gabriella reméli, hogy az új taneszközök 
használata lassan az eredményeken is látszani fog.

A gálfalvi iskola két éve szerzett be egy digitális táblát a Surtec áruház-
nak köszönhetően. Kezdetben nehézkesebb a használata, és többet is kell 
készülniük a pedagógusoknak az órákra, de mindenképpen megkönnyíti 
munkájukat és a gyerekek számára is élvezetesebb lett az oktatási folyamat 
– mondta el Gáspár Ildikó igazgatónő. A csíkfalvi iskola is nemrég szerzett 
be egy digitális táblát a belga barátaiknak köszönhetően, amit hamarosan 
üzembe is helyeznek – értesültünk Balogh Tünde igazgatónőtől.

A jó tapasztalatok ellenére azonban az okostáblák egyelőre hiánycik-
kek mifelénk, a nagyobb községek sem tudtak egyelőre még ilyent be-
szerezni. A szeredai Deák Farkas általános iskola rendelkezett ugyan egy 
digitális táblával, de mivel az mintegy tizenöt éves, kezdeti kiadású volt, 
meghibásodása miatt használhatatlanná vált. Az iskola jól el van látva di-
gitális eszközökkel, sokat is használják azokat, de okostábla jelenleg nincs 
az intézményben. 

Az előző évekhez hasonlóan a parajdi 
református egyház Urbán Andor panziójá-
ban került sor a rendezvényre. A kezdet-
ben kézilabdások és zeneszerető diákok 
nyári táboraként indult a kezdeményezés, 
de időközben rájöttek, hogy a szabadidőt 
is ki kell tölteni, így színesebbé tették a 
programokat. Idén a kórusban éneklő, il-
letve a hangszeres diákokkal Ferencz Örs 
zenetanár foglalkozott, mellé csatlakozott 
édesapja, Ferencz Csaba Sándor nyugal-
mazott zenetanár, míg ezalatt a sportolók-
kal Májai Imre testneveléstanár végzett 
alapozási gyakorlatokat. Antal Ilka föld-
rajz-történelem tanár a környezetvédelem 
fontosságára hívta fel a figyelmet, majd 
a diákok a maguk képzelete és ügyessége 
révén különböző képzűművészeti alkotá-
sokat hoztak létre PET-palackok kupak-
jaiból, míg Ferencz Erika feladata a reg-
geli torna levezetése, a szabaidős játékok 
szervezése és táncok oktatása volt. A napi 
programokba belefért egy-egy délutáni 
bányalátogatás, fürdés a strandon, illetve 
csobbanás dézsában. A közel ötven gyerek 

szülei pénteken este látogattak el a tábor-
ba, ahol a diákok bemutatták a héten tanult 
zenei anyagot és táncot, a maguk költötte 
tábori dalt, a szülők megtekinthették a kép-
zőművészeti alkotásokat, majd a gyerekek 
készítette tábortűz mellett zárták a hetet. A 
tábor szervezésére a szülői egyesület ré-
vén, pályázat útján 500 ezer forintot nyer-
tek a Bethlen Gábor Alaptól, ugyanekkora 
nagyságrendű támogatást kaptak a szere-
dai önkormányzattól is, így a szülőknek 
idén kisebb összeggel kellett hozzájárulni-
uk – tudtuk meg Májai Imre tanártól, aki 
ezúttal is köszönetét tolmácsolta minden 
támogatónak.

Pirkad a lomb, nyaram elmúlt, 
Elmúlt epedve nyaram, 

A hold bőség-szarujában 
Szeptember aranya van.

Ez a nyár volt a legszebb, 
Mert legszomorúbb nekem. 

Elmúlt. Most eldalolom majd 
Szeptember éjjeleken.

Mert ez az én sorom, üdvöm, 
Tűnőben szép nyaram, 

Mikor a holdon, a szőkén 
Szeptember aranya van.

Juhász Gyula
Szeptember aranya
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 Áder János tüntette ki 
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– Augusztus végén harmadik alkalommal szervezték meg a Test és Lélek Harmónia 
Tábort a szeredai Deák Farkas általános iskola tanulóinak –

Állami kitüntetés Ferencz Csabának 
Az erdélyi magyar közösségért végzett munkássága elismeréseként hat 

erdélyi személyiség részesült magyar állami kitüntetésben szeptember ele-
jén. Az Áder János köztársasági elnök által adományozott kitüntetéseket 
Tóth László csíkszeredai főkonzul adta át.

A hat kitüntetett között két Maros megyei személy is átvehette az elis-
merést: a szeredai Ferencz Sándor Csaba nyugalmazott zenetanár, karnagy 
és a vásárhelyi Fazakas János nyugalmazott néptáncpedagógus.

Ferencz Sándor Csaba 1941-ben született Gyer-
gyócsomafalván, az első kórusélményeit második osz-
tályos korától szerezte. Vásárhelyen végezte el a helyi 
művészeti főiskola zenei szakát, ezután Margittán ta-
nított két évig, majd hazajött a vásárhelyi rajoni mű-
velődési igazgatóságra, azt követően Koronkában volt 
művelődési igazgató. 1968-ban került Szeredába, ahol 
2003-ban történt nyugdíjazásáig az általános és közép-
iskola kórusait vezette. Kórusaival 1969-1974 között 
a nyárádmenti kórustalálkozók résztvevője volt, majd 

1988-tól a művelődési otthon vegyeskarát vette át, amely lassan női karrá 
alakult át, és 1991-től Bocskai István Dalkör néven működik. 2011-től a 
jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikar karvezetője is.

A kitüntetés híre meglepetés volt számára, és az volt az első kérdés, 
ami benne felvetődött, hogy megtett-e mindent, amit megtehetett, azután 
pedig az, hogy az általa irányított kórusoknak köszönheti ezt az elismerést, 
főleg a Bocskai női karnak, amelyet harminc éve vezet. A “több évtize-
des zenepedagógusi pályája, valamint a nyárádszeredai kórusmozgalom 
szervezésében vállalt szerepe elismeréseként” vehette át a Magyar Ezüst 
Érdemkeresztet.

Fazakas János 1960-ban született Szeredában, de 
szentháromsági családban nőtt fel. A vásárhelyi Forrás 
néptáncegyüttesnél a táncházban, valamint a sepsi-
szentgyörgyi Vadrózsák együttesnél táncolt, 1990-ben 
került a vásárhelyi Maros Művészegyütteshez, ahol 
2011-ben történt nyugdíjazásáig néptáncosként dol-
gozott. Már hivatásos táncos karrierje előtt néptáncok-
tatással foglalkozott és ma is elismert néptáncoktató 
nemcsak Erdélyben, hanem Európában és a Távol-Ke-
leten is, 1993 óta évente Japánban oktat erdélyi nép-

táncot, de többször is meghívást kapott Tajvánba és Hong Kongba is. Ő a 
Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át „a Kárpát-medencei néptáncha-
gyományok megőrzését és továbbadását szolgáló több évtizedes művészi és 
oktatói munkája elismeréseként”.

Inkubátorház létesül Szeredában
A Regionális Operatív Program keretén belül jutott európai támoga-

táshoz Szereda egy inkubátorház létesítésére. 
Nem egy pályázati kiírásra találtak ki projektötletet, hanem két helyi 

igényre jelent megoldást ez a pályázat. Az egyik igény az, hogy az önkor-
mányzat visszakapta azt a több mint száz éves épületet, amelyben egykor a 
magyar királyi járásbíróság, majd a kommunista rendszerben árvaház mű-

ködött. Állaga sür-
gős felújítást igé-
nyel, továbbá 
tartalommal kel-
lene feltölteni, 
hiszen eddig csak 
néhány kisebb 
részleget hasz-
náltak benne. A 
másik igény az, 
hogy a helyi gaz-
daságot segíteni 
kell – mutatta be a 
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A tavaly nyáron azt is elvette az állam 
a község költségvetéséből, amit az év ele-
jén adott, hogy az évek során megtakarított 
pénzt használja el a község. Idén valamivel 
jobb a helyzet, megkapták a nekik járó ösz-
szeget, így a községi intézmények műkö-
dése biztosított, a folyamatban levő beru-
házásokhoz szükséges önrészt is ki tudják 
majd fizetni. Újabb, nagyobb beruházáso-
kat nem terveznek, amíg az elkezdetteket 
be nem fejezik. Hosszú folyamat egy-egy 
beruházás, s bár szeretne mindent megva-
lósítani, a polgármester belátja: nem tud 
mindenkinek megfelelni, de megteszi, ami 
tőle telik, hogy legalább a gyerekeinknek 
megfelelő életkörülményeket biztosítsanak 
a községben.

Folyik a csatornázás

Két szakaszban folyik a községi szenny-	
vízcsatorna-hálózat kiépítése. Az első sza-
kaszra egymillió eurós támogatást kaptak, 
ehhez 2% önrész és az áfa is hozzászámo-
lódik. Ebből elkészült Deményháza alatt a 
szennyvíztisztító állomás és megépült egy 
gerincvezeték fel Remete központjáig. Re-
metén e gerincvezetékkel párhuzamosan 
ivóvízvezetés is történt. Mikházán még le 
kell csatornázni a 400 méteres Malom ut-

cát, s ezzel szinte be is fejezik ezt a sza-
kaszt, Remetén még egy átemelő pumpa-
házat kell megnagyobbítani és nagyobb 
kapacitású pumpával ellátni.

A csatornázás második szakasza idén 
április 15-én kezdődött el 10,5 milló lejes 
kormánytámogatással. Ennek keretében De-
ményháza, Köszvényes, Mikháza és Reme-
te minden utcájában elhelyeznék a szenny-	
vízcsatornát, összesen 20 kilométeren. 
Emellett Remete felső részén 3 kilométe-
ren vizet is vezetnek és elkészül egy pum-
paállomás, amely kellő nyomást biztosít a 
víznek a falu felső részén és a magassabb 
utcákban is. A projektben több átemelő 
pumpaház is van, ugyanis a vízügy nem 
engedi meg, hogy a vezetéket a patakok 
és az amúgy is mélyen folyó Nyárád alatt 

vigyék át, csak a medrek fölött lehet átível-
ni. Jól haladnak, Remetén már a Döngőben 
2,5 km valósult meg, dolgoznak az Árak-
közében, a Mester utcában, a főúton, de 
Köszvényesen is elkezdték. Voltak tervezé-
si hibák, vannak kimaradt kisebb utcák, de 
próbálják ezeket is kijavítani és befoglalni 
a beruházásba.

Kezdődik az aszfaltozás

Négy éve pályáztak a községi utak, ut-
cák aszfaltozására, három éve megnyerték, 

k é t s z e r 
s z e r -
v e z t e k 
k ö z b e -
szerzés i 
el járást , 
de senki 
nem je-

lentkezett a munkálatra, így kénytelenek 
voltak az árakon is emelni 200 ezer eurót, 
de így is csak egy cég tett le ajánlatot. A 
projekt 7,5 kilométer felújítását, leaszfalto-
zását célozza meg, emellett az útmenti sán-
cokat kibetonozzák, a bejárati hidakat és az 
átereszeket megújítják. Ahol keskeny az út, 
ott csak egyik oldalon lesz sánc, az úttest 
szélessége 3,5-5,5 méter között váltako-
zik. Remetén 8, Köszvényesen és Várme-
zőben 1-1, Mikházán 2 utca aszfaltozását 
írja elő a terv. Mikházán már dolgozik is 
a kivitelező, de a tervet módosították, így 
minden bizonnyal még a Kiskandia utcát is 
be tudják foglalni a munkálatokba. Várme-
zőben leaszfaltozták már a vonatállomás-
hoz vezető utcát, hamarosan következnek 
a többiek is. A beruházásra egy millió euró 
európai támogatást is kaptak, és remélik, a 
következő évben sikerül ezt a beruházást 
lezárni. Ezzel párhuzamosan jövő tavasz-
ra elkészíttetik az előtanulmányt a község 
többi utcájának aszfaltozására is.

Ravatalozó épült Mikházán

Tavaly megépült a mikházi ravatalo-
zó is a falu közvetlen közelében, a temető 
irányában. Ezzel már a negyedik települé-
sen is biztosítva van ez a létesítmény is, és 
igény van arra, hogy Vármezőben is meg-
valósuljon egy hasonló. Ez az ottani temp-
lom mellett kaphatna helyet. Remetén az 
önkormányzat és a közbirtokosság is bese-
gített az egyháznak, hogy a tíz évvel ezelőtt 
megépített ravatalozót felújítsák és oldalait 
lezárják, így ezzel egy tágas és védett teret 

létesítsenek a gyásznép számára, ezután 
pedig a temető bejáratánál egy gépkocsi-
parkolót is ki szeretnének alakítani.

További építkezések vannak 
folyamatban

Folyik a napközi építése Remetén. A ta-
valy nyáron elkezdett beruházás keretében 
az épületet pirosban „felhúzták”, de a tető-
zet egyes hibáit ki kell javítani, aztán el kell 
kezdeni a belső munkálatokat. Az önkor-
mányzat reméli, hogy a tél folyamán már 
dolgozni fognak a villany- és vízszerelésen, 
hogy majd 
vakolni tud-
ják a falakat, 
és reményeik 
szerint már a 
k ö v e t k e z ő 
tanévet eb-
ben az épü-
letben kezdenék az apróságok.

Tavaly ősszel elkezdődött a reme-
tei egészségügyi rendelő felújítása is. Itt 

is folyik a 
munkálat, de 
n i n c s e n e k 
megelégedve 
a kivitelezés 
minőségével 

(egyes nyílászárókat ki kell cserélni), sem 
ütemével, ezért még semmit nem fizettek a 
vállakozónak. A beruházás értéke 500 ezer 
lej + áfa.

Vannak terveik is

A LEADER program támogatása révén 
az önkormányzat egy kis községgazdál-
kodási gépparkot tudott beszerezni, azaz 
vásároltak egy traktort, hóekét, utánfutót, 
kaszagépet, ezekkel az utakat, sáncokat 
próbáják rendben tartani. Mivel a POR-on 
nem kaptak finanszírozást, valószínűleg 
benyújtják az iskolakorszerűsítési projektet 
a FNI-hez, amely biztosít egy olyan hosszú 
lejáratú kölcsönt a megvalósításra, amely-
nek kamatját átvállalja az állam. Szeretné-
nek egy sportcsarnokot is megpályázni a 
CNI-nél, amit a sportpálya mellett építené-
nek fel. Támogatást nyert az önkormányzat 
és néhány szomszédos község azon pályá-
zata, amely a vidék turisztikai adottságait 
aknázná ki egy közös projektben. Ennek 
keretében Vármezőben az egykori megál-
lónál egy monarchia idejéből való „bakter-
házat” is felépítenének.

Építőtelep a község
Az önkormányzat több projektet benyújtott az elmúlt években, amelyek eredményei most kezdenek 
mutatkozni, így építőteleppé vált az egész község, amelynek következtében por, sár és közlekedési ne-
hézségek is akadnak. Mindezekért a lakosság türelmét és megértését kéri Magyari Péter polgármester.

Vendégoldal: Nyárádremete község 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

ÚJ
Új cég a bekecsaljiak szolgálatában!
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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Szeptember 16-22. között több mint száz 
főt látott vendégül Jedd önkormányzata: 
a Magyarországról és Szlovákiából érke-
ző testvértelepülésekkel a baráti találkozás 
mellett komoly kérdésekről is tárgyaltak.

A magyarországi Kamond és Karakó-
szörcsög, valamint a felvidéki Szap közsé-
gek küldöttségei érkeztek az Európa és a 
migráció: új vasfüggönyök? elnevezésű 
egyhetes tematikus talákozóra. Különböző 
európai kérdésekről tárgyaltak előadások, 
kerekasztal-beszélgetések és vitafórumok 
keretében: elemezték Románia 
EU-s tagságának tapasztalatait, 
az idei EP-választásokat, majd 
a migránskérdés került napi-
rendre, a különböző kultúrák 
közötti párbeszéd ösztönzése 
és a bevándorlók megbélyeg-
zése elleni fellépések, valamint 
Európa jövője. A testvértelepü-
lések közötti kapcsolatokról is 
beszélgettek, a polgári részvé-
telt és a kapcsolatok további 
lépéseit egyaránt aprópénzre 
vették. Az erdélyi kultúrák 
megismerése érdekében Seges-
várt és Brassót is meglátogatták a vendégek, 
s Vásárhely nevezetességeit is szemügyre 
vették, majd bejárták Jedd községet, ismer-
kedtek a templomokkal, iskolákkal, a község 
fejlesztési beruházásaival és a tájjal is.

A kötött szakmai tevékenységek mellett 
a heti programba szabadidős tevékenységek 
is belefértek: volt focimeccs, továbbá egy 
délutánt szántak a kulináris programokra is. 
Jedd központjában hat főzőcsapat sorakozott 
fel, ki-ki a maga jellegzetes ízeit hozva ké-
szített ételeket. A jeddi nyugdíjasklub füstölt 
csülkös székelykáposztát, a jeddi önkor-
mányzat csülkös babgulyást főzött, emellé 

László Dalma több mint kétszáz híg pala-
csintát is sütött és kínált fel, az RMDSZ jed-
di szervezete hagyományos krumpligulyást 
rotyogtatott, míg az RMDSZ jeddi nőszerve-
zete heránytokánt készített főtt krumplival, a 
kamondiak csülökpörköltet, a szapiak mar-
hagulyáslevest. 

Beszélni kell a kérdésekről
Kamond hat és fél éve áll testvértele-

pülési kapcsolatban Jeddel, amelybe há-
rom éve a felvidéki Szap és a kárpátaljai 

Palágykomoróc is 
bekapcsolódott. A 
találkozásokhoz az 
ö n k o r m á n y z a t o k 
biztosítják a kerete-
ket és a pályázatokat, 
de mozgatórúgói a 
civilek. Ez volt az 
ötödik olyan nagy 
találkozó, amelyet 
európai támogatással 
szerveznek a testvér-
települések, hisz ön-
erőből ezt lehetetlen 
volna ilyen szinten 

csinálni – mondta el lapunknak Asbóth Sza-
bolcs kamondi polgármester. Az idei progra-
mok érdekfeszítőek, olyan problémákat ve-
tettek fel, amelyekkel ma Európa szembesül, 
és bár úgy tűnik, hogy a civileknek nem sok 
beleszólásuk van a nagy európai kérdésekbe, 
mégis nagyon jó az alulról jövő építkezés, 
és lehet, hogy későbbi nagy dolgok ilyen kis 
helyi találkozók nyomán dőlnek el. 

A szapiak másodszor érkeztek Jeddre, 
nagyon jól érezték magukat, a táj gyönyörű, 
az emberek barátságosak, a program gazdag 
volt és nagyon sok beszélgetésre adott alkal-
mat. A migránskérdéssel a felvidékiek akkor 

szembesültek először, amikor a szomszédos 
Bősön átmeneti szállást alakítottak ki a ható-
ságok a bevándorlók számára – fejtette ki a 
küldöttséget vezető Vida Edit képviselő.

Fontos, hasznos, szükséges
Jedd polgármestere úgy véli: minden 

alkalom jó lehetőség a testvértelepülések 
polgárainak egymáshoz való  közeledésére 
és éppen aktuális kérdésekről való beszél-
getésre. Bányai István ugyanilyen fontosnak 
tartja a találkozók szabadidős, civil prog-
ramjait is, jelen esetben pedig a különböző 
jeddi csoportosulásoknak a tevékenységek-
be való bekapcsolódását emelte ki. Mindig 
jó dolog hasonló vagy fejlettebb és nyugatra 
fekvő országok településeivel kapcsolatot 
tartani, hiszen lehet tőlük tapasztalatot, ötle-
teket szerezni, cserélni, egyes kérdéseket a 
nyugatiak már megoldottak, és lehet, hogy 
könnyebben is, és az sem baj, ha az ember 
a más sikeréből vagy éppen hibáiból tanul. 
Emellett magyarságunk szempontjából is 
fontosak ezek a találkozók, alkalmat terem-
tenek elbeszélgetni arról is, hogy ki milyen 
gondokkal, anyanyelvhasználati vagy is-
kolai kérdésekkel küszködik az anyaország 
határain túl. 

Az idei programokat szervező Magyari 
Hunornak pozitívak a tapasztalatai, a helyi-
ek hozzállása jó egy ilyen rendezvény ese-
tén. Ezek a találkozások nagyon fontosak a 
községnek és nagyon jót tesznek a közösségi 
életnek, és évek óta szoros baráti és csalá-
di kapcsolatok is alakultak ki a testvértele-
pülések polgáraival. Nem könnyű ekkora 
találkozókat megszervezni, de megfelelő 
hozzáállással és a lakosság bevonásával jó 
programokat lehet felkínálni a vendégeknek, 
és igen hasznos dolog más országok kultúrá-
jával is megismerkedni – véli a fiatalember.

Testvértelepülések találkoztak Jedden

Szeptember 6-8. között búcsúval egybe-
kötött falunapokat rendeztek Jobbágytelkén, 
ahol szó szerint három éjjel és három nap 
folyt a mulatozás, jókedv.

A rendezvényre meghívták a magyaror-
szági Géderlak és Sajóvámos településeket 
is. A pénteki közös 
vacsora után nóta-
szó mellett poha-
razgattak, beszél-
gettek.  Szombat 
délelőtt kispályás 
focibajnokság zaj-
lott, ahol nyolc 
csapat nevezett be, 
a küzdelmet végül 
Csíkfalva nyerte 
meg. A közös bog-
rácsozást követően 
délután parasztolimpia zajlott, ahol sok ér-
dekes játékban mérkőztek meg egyénileg a 
lányok és nők, illetve fiúk és férfiak, mint 

a gumicsizma-hajítás, lányok talicskáztatása 
akadálykerüléssel, vagy létrában szaladás, 
miután besöröztél és tízszer megkerültél egy 
fát. A közös vacsorát követően is a vendé-
gekkel együtt díszítették fel a helyi fiatalok a 
szüreti szőlőállványt, amit az anyaországiak 

nagy élve-
zettel végez-
tek, hiszen 
s z á m u k r a 
ez újdonság 
volt, náluk 
másak a szü-
reti szoká-
sok. Az estét 
táncoktatás 
követte, a 
vendégek el-
sajátíthatták 

a jobbágytelki tánc alapjait, majd táncház-
ban rophatták kedvükre.

Vasárnap délben kerül sor a búcsúmi-

sére, ahová a helyiek és vendégek egyaránt 
népviseletben vonultak, majd ebéd után a 
helyi fiatalok és vendégeik lovasszekerekre 
ültek, zeneszó mellett végigjáták a falu utcá-
it, hívogatva a lakosságot az esti szüreti bál-
ba. A falu főutcáján két ponton is megálltak 
a szekerek, a vendégek pedig bemutatkoztak 
a falu népének: a sajóvámosiak szatmári és 
szilágysági táncokat, a géderlakiak katona-
búcsúztatót adtak elő.

Tulajdonképpen falunapokról van szó, 
amelyet 2006 óta szerveznek, általában au-
gusztus 10., a Lőrinc-napi “kicsi búcsú” 
alkalmával, de mivel az utóbbi két-három 
évben nem volt az első évekhez hasonló 
érdeklődés, idén a szeptember 8-iki Kisbol-
dogasszony-napi “nagybúcsúhoz” kapcsol-
ták a rendezvényt. Ilyenkor hazatérnek az 
elszármazottak, s ilyenkor rendezik a szüreti 
bált, a csősztácot és felvonulást is – avatott 
be a részletekbe a főszervező ifj. Orbán 
Kálmán. 

Egyfeszt Jobbágytelkén

Bibliai gyermekhét a 
szórványreformátusoknál

Szemptember 9-13. között került sor az idei vakációs bibliahétre a 
csíkfalvi református missziói anyaegyházban.

Az idei téma a Gyere utánam! volt, amely a hét során arra tanította 
a gyerekeket, hogyan kövessék 
Jézust, és őt követve hogyan vál-
hatnak maguk is példaképekké. 
Kerekes Ágnes szervező az idei 
tábort  látja a legsikeresebbnek. 
A tavalyinál kevesebb résztvevő 
volt, így többet lehetett velük be-
szélgetni, tudtak egymásra figyel-
ni: jó volt a hangulat, a gyerekek 
jókedvvel és aktívan vettek részt a 

tevékenységekben – összegezte Ágnes, aki további öt fiatallal szervezte az 
idei tábort is: Mihály Tünde Beáta, Katona Timea Aranka, László Szabolcs, 
Pálosi Réka és Czimbalmos Szabolcs.

László Szabolcs úgy érzi, mivel elkezdődött az iskola, egy picit ne-
hezebb volt délutánonként megragadni a gyerekeket, de ebben sokat segí-
tettek a szabadtéri játékok. Átlagban napi 15 gyerek vett részt, és legtöbb-
jükön látszott, hogy sokat foglalkoznak velük otthon, de a többbeik is fel 
tudtak zárkózni és sokat vihettek haza a hét folyamán, hiszen az imában, 
tanulásban ugyanúgy részt vettek, mint a kézműves foglalkozásokban és 
a vizes, labdás, építő és vicces játékokban. A gyerekekben benne volt a 
győzni akarás, de jóleső volt azt is látni, hogy ha valaki elesett játék köz-
ben, mindenki megállt, próbálták az illetőt segíteni, vigasztalni, hiszen a 
napokban azt tanulták, hogy egymást hitben, szereteben erősítsék.

A missziói egyházközség lelkésze számára öröm, hogy idén is sike-
rült a fiataloknak megszervezniük a gyerekábort. Kerekes József  szerint  
szükséges a gyerekekkel való foglalkozás, hogy az élet számtalan élménye, 
tapasztalata között a gyerekek olyan valláserkölcsi nevelésben részesülje-
nek, amely egy életre meghatározó lehet számukra. A fiatal oktatók nagyon 
ügyesen dolgoztak, már harmadik éve ők szervezik a hetet és a foglalkozá-
sokat, és számára különösen öröm látni azt, hogy ezek az ifjak valamikor 
tábori résztvevőkként kezdték, ma már oktatókká nőttek és továbbviszik 
ezt a gondolatot.

Hatvan éves a csíkfalvi egészségügyi 
ellátás

Hatvan évvel ezelőtt létesült orvosi körzet Csíkfalva községben, addig 
a közeli Deményháza körorvosa látta el a község lakosságát. “1959-ben 
dr. Kelemen Mária alapította a csíkfavi orvosi körzetet. Pár hónap után a 
koronkai orvosi körzetet hozta létre, gyönyörű szép munka volt” – áll egy 
feljegyzésben. 

Néhány hónapig a deményházi orvos, dr. Léb László teljesített szolgála-
tot Csíkfalván, majd 1961 október 1-jétől 1983. december 12-ig dr. Székely 
Mihály volt a község orvosa. Az ő idejében épült meg a lakosság és a kollek-
tív gazdaság összefogásának eredményeként  Csíkfalván az orvosi rendelő, 
amelyet szolgálati lakással és gazdasági melléképületekkel láttak el. Az 
építkezés 1965-ben befejeződött, de az épület teljes elkészítése és beren-
dezése még 
néhány évet 
igénybe vett, 
míg a kör-
zet teljesen 
leköl tözöt t 
S z e n t m á r -
tonból, ahol 
addig Ko-
csis Sándor	
l a k á s á b a n 
m ű k ö d ö t t . 
Ekkor az or-
vos mellett négy középkáder dolgozott, mint védőnő-asszisztens, felcser 
és két szülésznő.  Huszonkét év áldásos munka után a községbeliek nagy 
szomorúságára Székely doktor családjával Magyarországra költözött, Deb-
recenben lett orvos, 2003-ig dolgozott. Ritka jó diagnoszta volt, továbbá 
1967-ben és 1976-ban is kitüntetett orvosi címet kapott az egészségügyi 
minisztertől.

Távozása után dr. Kerestély János következett a csíkfalvi orvosi kör-
zetben, 1988 óta dr. Nyárádi Enikő Erzsébet végez szolgálatot a község-
ben. Az ingatlanban a rendelő mellett gyógyszerpont is működik. 2003-ban 
Székely Mihály tiszteletére emléktáblát lepleztek le az épület falán.



Szeptember 9-én kezdetét vette az új tanév. A csíkfalvi iskolá-
ban különlegesebb, ünnepélyesebb hangulat volt, hiszen végre va-
lóra vált egy régi álom, elkészült a napközi otthon épülete, ahová 
beköltözhettek a legkisebb gyerekek. 

Balogh Tünde igazgató 
szerint a község tanintézetei 
nyitottak, minden korosztály 
nevelését vállalva, és elérték 
azt, hogy mára sok, más tele-
pülésekre iratkozott diák ha-
zatért tanulni, sőt más telepü-
lések diákjaival is gazdagodott 
idéntől a csíkfalvi iskola. Illés 

Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes rámutatott: a helyi közös-
ség megértette, hogy a legjobb befektetés az iskola, az oktatás. 
Nem csodagyerekeket, hanem jó embereket kell nevelni, ehhez 
pedig jó pedagógusokra, szülőkre, közösségre és önkormányzatra 
van szükség. A megyei RMDSZ ügyvezető elnöke emlékeztette a 
jelenlévőket, hogy 2008 óta itt is küzdeni és állandóan újrakezdeni 
kellett, amíg az épület elkészült. A kérdés már csak az, hogy lesz-e 
elegendő gyerek – mondta Kovács Mihály Levente. Balogh István	
polgármester köszönetet mondott a pedagógusoknak, amiért lehe-
tővé teszik, hogy a tanítványok magyarnak érezhessék magukat 
Erdélyben, de tudjanak otthon lenni mindenütt, ahová az élet ren-
deli őket. Az új épületre Kerkes József református lelkész mondott 
áldást, a felszentelést Csüdör Imre plébános végezte el.

Az ünnepélyes szalagvágást követően a gyerekek, szülők és 
pedagógusok szemügyre vették az új épületet. A kétszintes ingat-
lanban két csoportszoba, orvosi és elkülönítő helyiség, étkezde, 
mosdók, háló van, tágas, világos helyiségekkel, folyósokkal. A 
magyar óvodai oktatásért felelős Kovács Júlia tanfelügyelő kérdé-

sünkre elmondta: egy ilyen épület avatása öröm a közösség számá-
ra, mert helyben van a jövő. Jó gondolat az, hogy vidéken is napkö-
zi otthonos óvodákat nyissanak, ahol a gyerekeiket biztonságban 
tudhatják a dolgozó szülők. Ahhoz, hogy az épületet megtöltsék 
élettel, a fiatal családoknak minél több gyereket kellene vállaniuk, 
és itt kellene látniuk  a jövőt, hogy ne vándoroljanak el. 

A szülők is elégedetten nyilatkoztak az épület meglátogatását 
követően, szépnek, a gyerekek érdekét és kényelmét szolgálónak 
ítélték meg azt.

Öt évvel ezelőtt jellemző volt a csíkfalvi iskolára, hogy a gye-
rekeket más településkre iratták be a szülők. Ekkor jött az ötlet, 
hogy egy napközi megoldaná a problémát. 2004-ben el is indítot-
ták a délutáni felügyeletet, kezdetben a helyi költségvetésből, sok 
önkéntes munkával, mára a tanfelügyelőség és a tanügyminisztéri-
um magyar munkatársainak köszönhetően alkalmazott óvónőkkel 
dolgoznak, a helyi önkormányzat közbenjárásával vadonatúj épü-
lettel gyarapodtak – részletezte Balogh Tünde igazgató a megva-
lósítás folyamatát.

Az épület alapkövét 2008-ban helyezték el, az építkezést a tan-
felügyelőségen keresztül, kormánypénzből kezdték el, de nemso-
kára pénzügyi támogatás nélkül maradtak. A tavaly megragadták a 
kormány nyújtotta új pályázati lehetőséget, hogy befejezhessék a 
félkész ingatlan építését. Az épület még nincs teljesen berendezve, 
de egy csoportnak elegendő bútorzattal látták el, a kakasdi test-
vérkapcsolat révén 25 ágyat kaptak, szülőktől és adományozók-
tól szőnyegek, matracok, játékok is érkeztek, hogy otthonossá és 
használhatóvá tegyék a napközit – ismertette az álom beteljesülé-
sét Balogh István polgármester.

Az új épületben 23 napközis kisgyerek fog játszani, tanulni, 
étkezni és aludni, de szertnének a jövőben új óvodai csoportot is 
indítani.

Másodjára szervezett matematika-történelem tábort Szász 
Réka, a csíkfalvi általános iskola matematika szakos tanárnője 
és férje Szász Csaba hobbi történész és 2. világháborús 
hagyományőrző. A tábort Torboszlóban szervezték meg, amelyen 
16 gyerek vett részt, csíkfalvi és szeredai általános iskolások. Az 
öt napos rendezvényen színes programokat szerveztek, a tanulás 
és a szórakozás is helyet kapott.

A napot reggeli tornával indították, majd  játékosan megis-
merkedtek a 2D, a 3D fogalmával, mértani alakzatokról tanultak, 
de az egyszerű százalékszámítást is megtanulhatták a gyerekek. 
Ezen kívül matekos activity-t is játszhattak.

A tábor történelmi vonala is sok érdekességet kínált a diákoknak. 
Élő diorámát készítettek lövészárkokkal, az elkészülte után 
korhű ruhákba öltözve fotózkodhattak, de olyan 2. világháborús 
harcokról is tanulhattak, amelyek a Nyárádmentén zajlottak. 

A  g y e r e k e k 
ügyességét ka-
tonai akadály 
pályán mérték 
fel. Mind-
emellett egy 
helyi túrát is 
b e é p í t e t t e k 
a program-
ba, amely-	
lyel a diákok 
he ly i smere t i 

tudását bővítették. A tanulás mellett kézműves foglalkozásokat 
is kiprobálhattak, így az agyagszobrászatot, a gyöngyfűzést és 
bútorfestést is megismerhették.
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Napközit avattak Csíkfalván
Kitakarították a környezetet

Szeptember 21-én ismét országos takarítási napra került sor a Let’s 
Do It, Romania! mozgalom keretében, amelybe vidékünkről is többen be-
kapcsolódtak.  

Koronka községben minden évben bekapcsolódnak a környezettaka-
rítási kezdeményezésekbe - tudtuk meg Takács Szabolcs polgármestertől. 
Egész évben vigyáznak a tisztaságra, az önkormányzati munkások és a 
társadalmi segélyes személyek összetakarítják a köztereket, zöldövezete-
ket, a református egyház tavasszal a temetőt és környékét tisztítja meg, a 
székelybósiak minden tavasszal megszervezik a takarítást falujukban. A 
mostani kezdeményezésre diákok, pedagógusok, szülők érkeztek önkén-
tes munkára. Ennek kapcsán Dósa Ibolya iskolaigazgató hozzátette: az 
iskola már kétszer is bekapcsolódott ebbe, szívesen vesznek részt ilyen 
tevékenységeken, hiszen környezeti versenyekre, programokra is benevez-
nek a gyerekekkel. Jó lenne, ha már kiskorukban tudatosulna bennük a 
környezet tisztaságának fontossága és felnőttként is megfelelően kezelnék 
ezt a kérdést.

A polgármester el-
mondta, öt ponton ter-
veztek szemétgyűjtést: 
Koronka központjában, 
az új lakónegyedben, 
a Napkelte (Tekenyős) 
utcában, a Vácmányban 
és Székelybósban. Erdő-
szélekre nem mennek, 
a medvejárás miatt sen-
ki épségét nem szabad 
kockáztatni. A csemetéik 

mellett néhány szülő is részt vett a takarításban, mondva, hogy „ez a mi 
falunk is”.

Nyárádmagyarós községben a tavaly is bekapcsolódott az iskola ebbe 
a kezdeményezésbe, az Iskola másként héten is mindig gyűjtenek szemetet, 
a tavaly ősszel az önkormányzat felkérésére dolgoztak néhány órát – tud-
tuk meg Aszalos Erika tanárnőtől. A hétvégén mintegy 50 diák és 10 felnőtt 
indult fel a Bekecs derekára, ahonnan visszafele jövet az utak mentén Ma-
gyarósig gyűjtötték fel a hulladékot, míg a kisebbek Selyében takarítottak. 
A gyerekek élvezték a munkát, szívesen dolgoztak, hiszen tudták: azért 
teszik ezt, hogy környezetük tisztább legyen, és ezért ennyiben ők is kive-
hetik a részüket. Abban is versenyeztek, ki talál legkülönlegesebb tárgyat, 
és akadt is ilyen: elhajított mosdókagylót is találtak a hegyen. A szombati 
napon mintegy 60 zsák hulladéktől szabadították meg a községet.

Szentháromságon mintegy száz gyerek kapcsolódott be a munkába, 
de itt már jóval kevesebb hulladék gyűlt a takarítás nyomán, éppen ezért 
érezte sikeresnek a megmozdulást Gáspár Ildikó iskolaigazgatótól: évente 
kétszer takarítanak a faluban és havonta egyszer az iskola környékén, és 
mindezt a gyerekekkel, akik így megtanulják, hogy ne szemeteljenek. Az 
iskola udvarán szelektív gyűjtőkonténerek is vannak, így próbálják a kü-
lönválogatásra is rászoktatni a diákokat – mondta el az intézményvezető.

Nyárádremete községben mintegy négyszáz diák kapcsolódott be a 
takarításba az önkormányzattal közösen, de a felnőtt lakosság sajnos tá-
vol maradt – értesültünk Kacsó Zsuzsánna Tünde igazgatótól.  Remetén a 
kisebbek a parkban, a nagyobbak a sportpályán és a Nyárád partján taka-
rítottak, míg Köszvényesen az iskola környékét is megtisztították, ugyanis 
ott építkezés is folyik. A diákoknak előzőleg elmagyarázták, miért érdemes 
bekacsolódni ebbe a munkába s emellett nem szemetelni is, és el is érték a 
céljukat: a gyerekek nem munkaként fogták fel ezt a tevékenységet és éne-
kelve dolgoztak. Az intézményvezető szerint nemcsak a hulladék különvá-
logatása a lényeg, hanem egyáltalán az, hogy ne szemeteljen senki a közte-
rületeken. Ha ezt kiskorban megtanulják a gyerekek, akkor felszámolható 
és megelőzhető a mostani állapot. És bármikor lesz hasonló kezdeménye-
zés, az iskolásokkal be fognak kapcsolódni, hogy környezettudatosságra 
neveljék őket – ígérte az igazgató.

Hálát adtak a megújulásért
Szeptember 1-jén adhatott hálát a szentgericei közösség azért, hogy 

református temploma és egészségügyi  háza megújulhatott úgy, hogy az a 
helyiek zsebét különösen érintette volna. 

A szentgericei református templom, imaterem és a falu egészségügyi 
háza újult meg az elmúlt egy év alatt a magyar kormány hathatós támo-
gatása és a holland Dronten gyülekezet hozzájárulása révén. Mindezért 
szeptember 1-jén egyházi keretek között adtak hálát. Nt. Biró István, a Kü-

küllői Református Egyházmegye 
esperes áhitatát nt. Szegedi László, 
az Erdélyi Református Egyházkerü-
let generális direktora igehirdetése 
követte, amelyben arra kereste a 
választ, hogy Isten miért szereti ezt 
a nyárádmenti települést, és vajon 
otthonra lel-e itt Jézus. Ebben a 
csodálatos faluban megtelik a meg-
újult templom és van egészségügyi 
ház is, így az emberek tudják, hol 
kell keresni a gyógyulást: ez az 
egyház igazi diakóniai szolgálata. 
Ma is addig van itt megmaradás, 
amíg fontos az iskola, templom, az 
emberi egészség, és amíg egészsé-
ges nemzet egymásra talált gyere-
keiként tudjuk megélni a mát és a holnapot.

Az isteni segítség bizonyítéka
„Azért vagyunk ma itt, hogy hálát adjunk Istennek és azoknak, akik 

együtt munkálkodtak velünk és értünk” – mondta Batizán Attila helyi re-
formátus lelkész. Ez az ünnep azonban nemcsak a reformátusoké, hanem 
az egész faluközösség örül, hiszen az egészségügyi házat közösen használ-
ják és tartják fenn. Varró-Bodoczi Barna helyi unitárius lelkész arra muta-
tott rá, hogy számos követ emeltek az emberek, amelyek mutatják, hogy itt 
együtt terveznek, gondolkodnak és építenek: két templom és egészségügyi 
ház újult meg, műutak és emléktáblák készültek, amelyek azt jelzik, hogy 
itt békességre törekedve dolgoznak és álmodnak jövőt az emberek.

Az ünneplőket köszöntötte Ambrus Attila, az egyházkerület főgondno-
ka is. Kegyelmi időszkot élünk, felénk fordult az Isten, talált olyan embe-
reket, akik elvégzik a rájuk bízott munkát. Szentgerice üzeni mindenkinek, 
hogy működik a szent kegyelem, és nemcsak a kőből épült isteni templo-
moknak, hanem szívünk templomainak is meg kell újulniuk – tolmácsolta 
a főgondnok. Az ünneplőket Dronten képvseletében Gijs van Kruistum 
köszöntötte. Az ünneplő falut Szőcs Antal, Backamadaras község polgár-
mestere további támogatásáról biztosította, kiemelve, hogy a település 
sokat köszönhet Batizán Attilának. Szentgericén van jövő, van gyermek, 
megtelnek a templom és az iskola padjai – vonta le a következtetést az 
elöljáró. Novák Csaba Zoltán szenátor arra figyelmeztetett: az elmúlt száz 
év sok érvágást jelentett az erdélyi magyar közösségeknek, de ma mégis 
itt vagyunk, mgújulunk, építkezünk, mert az erdélyi magyarságnak mindig 
voltak közösségi vezetői, akik nemcsak a külső segítséget várták, hanem 
dolgoztak is. Dr. Vass Levente szenátor arra mutatott rá, hogy nagy baj 
van az egészségügyben. Ahhoz, hogy egy közösség magához tudja kötni a 
lelkészt, orvost, pedagógust, szükség van az infrastruktúrára, épületekre, 
és arra, hogy „közösen higgyünk erőnkben”.

Az ünnepi programot Varró-Bodoczi Ilona tiszteletesasszony énekei, 
valamint a másfél éve alakult, Bede István kántor által vezetett Tüzes sze-
kér református ifjúsági együttes előadása színesítette. Az ünnepségen jelen 
volt az orgonát adományozó holland Kampen gyülekezet küldöttsége is. 
Az ünnepi programot a helyi Gyöngyös bokréta néptánccsoport gyermek-
csapatának bemutatója zárta a parókia udvarán.

Folyamatosan pályáznak
Lépésenként kezdték el évekkel ezelőtt a templom felújítását, de so-

sem került sor eddig egy mindent átfogó javításra. Most végre sikerült 
teljes munkát végezni: az épület új tetőzetet kapott, új villanyhálózatot 
húztak, kijavították, lemeszelték a falakat, megoldották a hangosítást, a 
belső térben feltörték a betont és téglapadlót építettek helyébe. A paró-
kia udvarán térrendezést végeztek és megújult az imaterem és a kerítés 
is, és javítási munkálatokat végeztek az egészségügyi háznál. Mindezt a 
magyar kormány 15 millió forinttal támogatta az erdélyi református egy-
házkerületen keresztül, a munkálatokat tavaly nyáron kezdték el és az év 
végéig be is fejeződtek. A dronteni gyülekezet minden évben támogatja 
az egészségügyi központot, amelyben egy-egy család- és fogorvos, va-
lamint gyógyszertár működik. Tavaly a fűtést oldották meg, azelőtt új 
kútra költöttek, ezúttal pedig kétezer eurót kaptak, amelyből befejezték 
a kerítést és az udvarrendezést. A helyi Tiboldi alapítvány pályázat révén 
idén is szerzett 500 ezer forintot a Bethlen Gábor Alaptól az egészségügyi 
központ költségeire: folyamatosan pályáznak, hogy elvégezzék az épület 
teljes felújítását, ugyanis eddig csak az első része van rendben, ám a hátsó 
részben még szolgálati lakáshelyiségek is vannak – részletezte a beruhá-
zásokat Batizán Attila.

Támogatás a csíkfalvi iskolának
Az újonnan indult napköziotthon berendezésére a 
Csíkfalvi Általános Iskola 500.000 forint támoga-
tást nyert a Bethlen Gábor Alaptól A magyar kultú-
ráért és oktatásért központi pályázati felhíváson, az 
Intézmények működésének és a magyar közösségek 

céljait szolgáló fejlesztések, ingatlanberuházások támogatása nevű intézkedésen. Az összegből 6 asztalt, 20 
széket és 3 szekrényt vásároltak az óvodás gyerekeknek.

Diáktábor Torboszlóban

PROGRAMAJÁNLÓ
Október 5. – Lovas Nap a Bekecsen

Október 11-12. Mezőgazdasági kiállítás Ákosfalván


