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Lovagokat avattak Nyárádszentlászlón
Június 13-án nem mindennapi esemény helyszíne volt Nyárádszent-

lászló és egykori lovagkirályunk emlékét és kultuszát őrző unitárius 
temploma: a Szent László Társaság (1861) és Rend első alkalommal 
avatott lovagokat Erdélyben, de egyúttal létrejött a rend erdélyi törzs-
széke is.

Az ősi templom előtt álló Szent László-szobornál helyi gyerekek 
szavalták Reményik Sándor Ahogy lehet című költeményét, mintegy 
az ünnepség mottójául. Ahogyan Szent László igazi lovagkirályként 
szerette népét, nekünk is feladatunk szeretni egymást, hogy meg tudjuk 
fogni egymás kezét, bátorítani egymást arra a küzdelemre, amelyet meg 
kell vívni – hangzott el az ünnepi beszédben, amelyet követően a Szent 
László Társaság (1861) és Rend, majd a Történelmi Vitéz Rend vezetői, 
valamint annak Udvarhely-, Csík-, Maros-, Régen- és Szováta-Sóvárad 
székeinek képviselői koszorút helyeztek el a szobor előtt.

A középkori templom falai között Koncz László Ferenc backa-
madarasi-nyárádszentlászlói református lelkész ünnepi istentisztelet 
keretében Pál apostol bizonyságtételéről beszélve kiemelte: a magyar-
ságnak is egyetlen fundamentuma lehet, amely Istentől rendelt: Jézus 
Krisztus. Az erre az alapra való építkezést Szent István király kezdte el, 
majd folytatta Szent László is. Erre építették annak az országnak, nép-
nek, családnak életét és jövendőjét, amelyet Isten rájuk bízott. Hasonló-
képp nekünk is erre az alapra kell építenünk életünket: a családot, hitet, 
reményt, jövendőt. Mindenkinek a maga helyén, idején és szolgálatában 
építeni kell. 

Az istentiszteletet követően sor került két új lovag avatására a Szent 
László Társaság (1861) és Rend keretében: Koncz László Ferenc lel-
kész és az Argentinából érkezett Honfi János mondta el az esküt, majd 
pallossal megérintve lovaggá ütötték őket. Ugyanakkor lovagkeresztes 
rangemelés is volt és most először avattak apródot is. Érdemkeresztet 
és emlékérméket is kiosztottak, majd az erdélyi törzszék megalakulása 
és az első lovaggá avatások emlékére Koncz tiszteletes székely zászlót 
adott át a Rendnek, arra kérve, hogy vigyék magukkal a nagyvilágba, 
hirdetve, hogy él itt még a magyar.

 A  Szent László Társaság és Rend tagjának, lovagjának lenni azt 
jelenti, hogy beletartózni az egyetemes magyar vérkeringésbe, azok kö-
zösségébe, akik a Kárpát-medencében és a nagyvilágban  ápolják, védik 
és támogatják a magyar keresztyén és nemzeti identitás megőrzését. A 
Rend jelszava Isten, haza, család, amely azt jelenti, hogy keresztyén-
ségünk népet és nemzetet, családot  megtartó és összetartó erő ma is a 
Kárpát-medencében és a nagyvilágban szétszórt magyarság számára 
– nyilatkozta lapunknak Koncz László Ferenc.

Honfi János érdeklődésünkre elmondta: szülei a második világhá-
borút követően mentek Magyarországról a “tengeren túlra”, ő már Ar-

gentínában szü-
letett, de magyar 
k ö z ö s s é g b e n , 
iskolában nőtt fel, 
“magyar a vére”. 
Nagy öröm szá-
mára a lovaggá 
avatás, mintegy 
hazatérést je-
lent az ősökhöz. 
Ugyanakkor nagy 
felelősséget ró rá, 
mint cserkészve-

zető és mint lovag: megtartani Argentínában a magyar nyelvet, tudást 
és hazaszeretetet.

Munka és szórakozás Jobbágyfalván
Természetszerető fiatalok gyülekeztek június 19-21. közötti időre a 

Nyárádmentére: nemcsak szórakoztak, de dolgoztak is az Európa külön-
böző részeiről érkezettek.

Péntektől hétfőig zajlott Jobbágyfalván a Solar Seeds of Transyl-
vania nevet viselő zenei és ifjúsági fesztivál. A falu határában mintegy 
száz fiatal vert sátrat, éjjel-nappal szólt a zene, dolgoztak és szórakoztak 
a résztvevők.

Pap Talán Zsolt szervezőtől megtudtuk: német, angol, francia, 
olasz, protugál, román és magyar fiatalok vettek részt. Amúgy a fesz-
tivált megelőzően a hét folyamán egy egész csapat dolgozott a Tündér 
Ilona Völgyében, hogy előkészítse a terepet, de a háromnapos találkozó 
alatt is dolgoztak a résztvevők. A helyszínt biztosító vendégház tulajdo-
nosa szerint Jobbágyfalvának is haszna van abból, ha emberek jönnek 
megismerni a Nyárádmentét, bozótost takarítottk ki, igazi “tündérkertet” 
alakítottak ki benne, ahol családok sétálhatnak, töltődhetnek fel. Olyan 
személyek jöttek most ide szórakozni, akik szeretik a környezetet, ta-
karítanak, fát ültetnek, hulladékot gyűjtenek – mondta el Szász Csaba 
Levente.

Itt mindig és sosem dolgoz-
nak a résztvevők – tette hozzá 
Zsolt. Azaz amit dolgoznak, az 
nem tűnik munkának, mert sze-
retik. Mindenki akkor, azt és ott 
dolgozik, amihez ért, amiben és 
amikor segíteni tud a fesztivál 
ideje alatt, miközben szórakoz-
nak is. Munkájukkal szeretnék 
a helyet tisztábbá, a turisták számára vonzóbbá tenni, felfrissíteni az 
erdőket, tavakat. De a fesztivál a találkozások helye és alkalma is, a 
résztvevőkkel megbeszélhetnek különböző jövőbeli tevékenységeket, 
környezetvédelmi projekteket. Egy ilyen hét után más az ember lelki ál-
lapota, boldogabb, hiszen tehetett valamit a természetért és a barátaiért, 
és ez pozitívan vetítődik ki mindennapi életükre – vallotta be Zsolt.

Jól szerepeltek focistáink
Idén is jó eredményeket könyvelhettek el a nyárádmenti focicsa-

patok. A 4. ligában szereplő Nyárádszereda szerényebb helyen vég-
zett, de a Románia Kupában a megyei döntőig jutott el. Az 5. liga I. 
csoportjában Nyárádremete magabiztosan szerezte meg az első helyet, 
majd a Szuperkupában Radnótot is legyőzte. Török Csaba, a remetei 
csapat veterán játékosa elmondta: már csak ez a serleg hiányzott a kira-
katukból, és neki személy szerint minden álma ennek megszerzése volt. 
Nyulas Zoltán, az együttes vezetője hozzátette: jövőre a Székely Kupa 
megszerzése a cél!

A szuperkupában a második helyezettek mérkőzésén a marosvá-
sárhelyi Atletic 3-0-ra felülmúlta Ákosfalvát, míg a harmadik helyezet-
tek összecsapásán Szentgerice 3-3-as foci után büntetőkkel alulmaradt 
Disznajó ellen.

A 6. liga szuperkupájának nyitómérkőzéseként a 4. helyezett 
Nyárádgálfalva lépett pályára, és 9-2-re lehengerelte a 2.  csoport 4. 
helyezettjét, a marosvásárhelyi Jövőt, a 3. helyezettek összecsapásán 
Harasztkerék 5-1-re győzte le Mezőpanitot. A második helyeztettek csa-
tájában Székelybere látványos mérkőzésen 1-2 arányban alulmaradt Tu-
sonnal szemben, míg a két csoport bajnokainak összecsapásán Somosd 
és Marossárpatak lépett pályára. Az érdekes, izgalmas mérkőzésen vé-
gül a tapasztalat győzött a gyorsaság és technika fölött, Somosd négy 
gólt rámolt be a sárpatakiak hálójába. Somosd szakvezetője, Szőcs Attila 
elmondta: a tavalyi, Harasztkerék ellen elveszített összecsapás óta ezért 
a győzelemért hajtottak, dolgoztak. Jövőre ugyancsak a falusi bajnok-
ságban indulnak, és remélik, hogy ismét döntősök lesznek.

2013. május 
1-jén láttak hoz-
zá a Bekecsen át-
vezető, 1975-ben 
megcsúszott és 
hamarosan lezárt 
út felújításának 
és korszerűsíté-
sének. A mun-

kálat során 13,55 kilométer utat javítottak fel 6,5 és 
11 méter közötti szélességben, 26,3 kilométer sáncot 
betonoztak ki, közel 300 hidat és bejárót építettek 
meg, 3,5 kilométer védőkorlátot szereltek fel, 438 
méter támfalat építettek a földcsuszamlás megállítá-
sára, amelynek során 167 darab 1,2 méter átmérőjű 
betoncölöpöt süllyesztettek a földbe 16 méter mé-
lyen,  továbbá 70 ezer tonna betont és 40 ezer tonna 
aszfaltot használtak fel a munkálatok során – tudtuk 
meg a kivitelező cég műszaki vezetőjétől, Hegedűs 
Imre mérnöktől. A kivitelezési időszakot egyetlen 
hónappal kellett meghosszabbítani, mivel a támfal 
és a kanyarok építése megváltoztatta a kivitelezési 
tervet. A beruházást EU-s forrásokból és hazai hoz-
zájárulással végezték a Regionális Operatív Program 
révén, az 56 millió eurós beruházás 40 százalékát a 
Maros Megyei Tanács biztosította – hangzott el az 
avató alkalmával.

Kacsó Antal magyarósi polgármester szerint 
ma megújult községet látunk, amelyet már meglá-
togatnak a munkaerő-keresők is, megnövekedett a 
vásárlók száma, a felvásárolt mezőgazdasági ter-
mékmennyiség és a turistaforgalom. Nemcsak a Ma-
rosvásárhely és Szováta közötti táv csökkent, hanem 
Hargita megyéből is sokan jönnek szerdánként a sze-
redai piacra, ez pedig pénzt eredményez a Nyárád-
mentének és a gazdáknak. A község mindenképp 
gazdasági fejlődésen mehet keresztül – hangoztatta 
az elöljáró. Szabó Árpád, a Megyei Tanács alelnö-
ke úgy véli, nemcsak a Nyárádmente profitálhat a 
beruházásból, de a Bekecsalján mindenképp megnő 

a turisták száma, felértékelődnek az ingatlanok, és 
nem utolsó sorban az a fontos, hogy a nyárádmenti 
termékek piacra tudnak jutni. Borbély László parla-
menti képviselő is örül, hogy a miniszteri megbiza-
tása idején elindított Regionális Operatív Program 2. 
tengelyén sikerült ekkora nagy beruházásra is pénzt 
biztosítani, és hogy ezután civilizáltan lehet közle-
kedni Nyárádszereda és Szováta között.

A magyarósi Szabó Benjámin szerint számukra 
óriási haszon az út korszerűsítése, de látja az érme 
másik oldalát is: nincsenek járdák a gyalogosok szá-
mára, a sáncokat  nem fedték be, ezért már rengeteg 
autó került bele, de a mezőgazdasági járművek szá-
mára sincs kerülőút, ami megnehezíti a közlekedést 
a megnövekedett forgalmú megyei úton. Egy másik, 
névtelenül nyilatkozó férfi szerint egy nagy álom 
valósult meg az úttal, de ennek hasznát igazából a 
következő nemzedék fogja látni.

Sétára indul az út  
és a vidám fák  
a határon túl  

az arany folyónál.  
 

Hív a törökméz  
és a csoda fények,  

a méhek őrét  
dicsérik az ízek.  

 
Körhintán ül a szerelem,  
kedves, fogom a kezed.  

Polcon a finom mézeskalács,  
este ajkad ajkamra talál.

Simon Roland
Júniusi búcsú
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– Június 25-én átadták a 135-ös megyei út Nyárádmagyarós és Sóvárad közötti 
felújított szakaszát, amelytől mindenki nemcsak az utazási idő lerövidülését várja, 

hanem gazdasági fellendülést is a Bekecsalján. A rendszerváltás óta ez a legnagyobb 
beruházás a Nyárádmentén –
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Pénz hiányában sem tétlenkednek
Az önkormányzat számára nem volt gazdaságilag fényes év sem 2014, sem az idei esztendő első fele, hiszen alig 
kaptak államilag leosztott pénzt, s amit kaptak, azt is szinte teljesen felemésztette a közintézmények fenntartása. 
Szerencsés a Nyárádmente, hogy van egy LEADER egyesülete, amelyhez lehetett benyújtani pályázatokat, és így 
próbáltak a kis pénzt beosztva beruházásra is költeni. Nem telt el hiábavalóan az elmúlt időszak – állítja Ferenczi 
György polgármester.

Folytatják a járdásítást
A tavalyelőtt elkezdett járdásítást 

folytatták az elmúlt év második felében 
is, mintegy két kilométeren burkoltak le 
járófelületet aszfalttal vagy térkővel. Ké-
szülnek a tervek, hogy idén tovább foly-
tathassák ezt a beruházást minden tele-
pülésen. Hiszen itt úgy a szokás, hogy a 
nagyságnak megfelelő arányban egyszerre 
végeznek munkálatot minden faluban, 
hogy senki ne érezhesse úgy, hogy el van 
hanyagolva – magyarázta a polgármester. 
Tavaly Somosdon nem épült járda, mert a 
helyi tanács úgy döntött, hogy erre a be-
ruházásra a LEADER programban nyújta-
nak be pályázatot a már létező tervekkel. A 
mintegy két kilométer járda újjáépítéséhez 
szükséges összeget meg is nyerték, meg-
történt a közbeszerzési eljárás is, most arra 
várnak, hogy a gyulafehérvári finanszírozó 
ügynökség jóváhagyja a szerződést. Azért 
döntöttek aszfaltozás mellett, mivel az 
jobban bírja a sós csúszásgátlót, ezt pedig 
télen állandóan szórni kell, ugyanis a falu 
nagyobb része domboldalon fekszik. Az 
aszfaltréteg leterítése előtt megoldják az 
esővíznek a járdák alatti kivezetését is.

Pénzt hozott a LEADER
Integrált pályázatot nyújtott be az ön-

kormányzat a LEADER programra, amely 
támogatást is kapott. Így tavaly ősszel  be-
fejezedődött egy öltözővel ellátott műfüves 
kispálya építése a karácsonyfalvi központi 
iskola udvarán. A projekt részeként besze-
reztek a kultúrotthonnak egy hangosítási 
rendszert és vásároltak közel 600 darab új 

széket – ez 
utóbbi költ-
ségek egy 
részét saját 
f o r r á s b ó l 
biztosítot-
ták. Eze-

ket a székeket a települések nagyságának 
megfelelően osztják szét.

Felújított középületek a 
központban

Tavaly a helyi tanács jóváhagyásával 
elkezdték a községháza és a vele egy épü-
letben levő kultúrotthon fűtésrendszerének 
korszerűsítését. Amikor a kazánok besze-
relése után a rendszert nyomás alá hely-
ezték, kiderült, hogy nagyon sok helyen 
gázszivárgás van, ezért az összes vezetéket 

ki kellett cserélni. Mivel a falakban ron-
gálódások keletkeztek, ezért eldöntötték, 
hogy javítási munkálatokat hajtanak végre 
az épületen. A falakat kijavították, nyílás-
zárókat cseréltek, az irodákat kimeszelték, 
egyes helyeken szalagparkettát szereltek 
fel. Hasonlóan kicserélték az ablakokat a 
kultúrotthonon is, ahol ugyancsak meszel-
tek. Ahol a falak vastagsága nem érte el 
a 40 centimétert, ott szigetelték (mintegy 
száz négyzetméteren), majd az egész épü-
let külsejét nemesvakolattal vonták be és 
újraszínezték. Az épületen most zajlanak 

az utolsó simítások, a legtöbb irodába már 
visszaköltözhettek az alkalmazottak. 

A polgármester azt is elmondta: a ja-
vítások igencsak megnehezítették a min-
dennapi adminisztrációs munkát, ugyanis 
a beruházás egybeesett a mezőgazdasági 
támogatások kérésének elkészítési kampá-
nyával. Ennek ellenére elégedettek a mun-
kaminőséggel.

Az épületet különben már tavalyelőtt 
kibővítették, a földszinten négy nagy ga-
rázs rész t 
alakítottak 
ki, az eme-
leten pedig 
két iroda 
és egy 40 
személy t 
befogadó 
g y ű l é s - 
vagy előadóterem kapott helyet.

Nem áll meg a munka
Bár a legtöbb középület, tanintézmény 

fel van javítva, azért még mindig akad ten-
nivaló. Keresik a forrásokat, hogy felújít-
sák a somosdi kultúrotthont, valamint az 
elvégzett belső munkálatok után a fintaházi 
kultúrotthonnál kicseréljék a nyílászárókat 
és az épület külsejét is rendbe tegyék. 

A helyi tanács úgy döntött, hogy min-
den településen játszóteret építenek, ahol 
erre alkalmas és megfelelő nagyságú köz-

területet találnak. Ahol ilyen terület nincs, 
ott az építkezést jövőre halasztják.

A községházával szomszédos épület-
ben az elvárásoknak megfelelően helyi-
ségeket alakítottak ki, de a külső teret is 
rendezték, és már csak a jóváhagyásokra 
várnak – a 
községben 
l akosság-
nyilvántar-
tó hivatalt 
s z e r e t n é -
nek nyitni idén vagy legkésőbb jövőben 
– mondta el a községvezető.

Nagyobb méretű infrastrukturális ter-
vekkel, tanulmányokkal is rendelkezik az 
önkormányzat. Már elkészült a községi 
ivóvízhálózat terve, hogy ha valahol lehe-
tőség adódik, akkor pályázatra nyújthassák 
be. Erre azonban akár hónapokat, éveket is 
várni kell, s ha egy pályázat nyertes lesz, a 
kivitelezésre, fizikai megvalósítására egy 
éven belül úgysem kerülhet sor.

Folyik a Nyárád szabályozása
Régóta vártak a község lakói a Nyárád 

medrének kitakarítására. A polgármes-
ter első pertcől  azon az állásponton van, 
hogy a munkálat szükséges, természetesen 
figyelembe kell venni a természetvédők 
véleményét is. Úgy látja, hogy a kiegyezés 
után végzett munkálat jobb is, és növény-
zet is marad, tehát szebb és egészségesebb 
lesz a folyópart, mint amikor kezdetben 
mindent latarolt a kivitelező. Ahol szük-
séges, sziklakövekkel megerősítik a partot 
is, és összességében sokkal nagyobb ár 
levezetésére lesz alkalmas a meder, mint 
ezelőtt, ezért csökken az árvízveszély. Bár 
az utóbbi években kevesebb csapadék hul-
lott, a polgármester megélt már olyan idő-
ket, amikor pusztító árhullámok vonultak 
le a Nyárádon és környékén. A lakosság 
többsége is örül, hogy a környezetvédők 
véleményét figyelembe vették, a felek ki 
tudtak egyezni és folytatódik a munkálat.

Magyarországra utazhatnak
A község a magyarországi Balaton-

endréddel áll testvértelepülési viszonyban. 
A kezdeti években intenzívebb volt a kap-
csolat és a gyerekek csereüdültetése, most 
a nyárádmentieken van a sor, hogy idén az 
anyaországba utazzon. Azt is megtudtuk: 
Somosdon idén is megtartják a falunapot, 
erre augusztus 16-án kerül sor.

Vendégoldal: Nyárádkarácson község
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Május végén a nyárádszeredai Bocskai Ist-
ván Elméleti Líceum végzősei számára is elérke-
zettt a várva várt pillanat. 

A  
G a u -
d e a m u s 
dallama-
ira négy 
o s z t á l y 
közel száz 
d i á k j a 
ballagott 

ki az Alma Mater falai közül, akik Nyárádreme-
tétől Ákosfalváig, Jobbágytelkétől Gegesig az 
egész Nyárádmentéről érkeztek évekkel ezelőtt 
tanulni a kisvárosba. Oltyán Csaba igazgató 
szerint ezek a diákok esélyt kaptak ebben az is-

kolában, hogy magyarként, értékeikben megerő-
södve tapasztalatokat szerezhessenek az életben, 
míg a tanárok és szülők erőt adtak a fiataloknak, 
hogy ne gyökértelenül éljék majd 21. századi 
modern rabszolga életüket valahol Európában. A 
szülői bizottság nevében Kovács Ferenc szóla-
lat fel: az itt kapott segítséggel elindulhatnak a 
maturandusok megvalósítani álmaikat. Csüdör 
Imre plébános arra hívta fel a végzősök figyel-
mét, hogy mindannyiukra szüksége van a mai 
magyar társadalomnak, szükség van a hinni tu-
dókra, a meggyőződésből cselekvőkre, az egye-
nes, tiszta tekintetű emberekre.

A 11. osztályosok búcsút vettek a végzősök-
től, akik a maguk során búcsúztak az iskolától és 
diáktársaiktól, megvallva, hogy most mindeni-
kük szabad, de igazából egyikük sem boldog. A 

12. osztályosok átadták az utánuk következő év-
folyamnak a folytonosságot jelképező sulykot a 
ballagók neveivel, majd új hagyományt teremtve 
átadták az iskola szellemiségét jelképező Bocs-
kai-zászlót is. A tanárok díjazták a különböző 
tantárgyak területén kiemelkedő tanulókat, míg 
Kovács Ferenc Szilveszter, az évfolyam- és isko-
laelső végzős tanuló ösztöndíjat kapott az iskola 
részéről. Hat vállalkozó felajánlásából létrehoz-
ták a Csíki Sándor Emlékdíjat is, amelyet Nagy 
Keresztesi Kristóf kapott meg.

Az ünnepség végén a hagyomány szerint 
a végzős osztályok különböző színű léggöm-
böket engedtek a magasba: a piros a szeretetet, 
bátorságot, összetartozást, a fehér a tisztaságot, 
a kék a hűséget, bölcsességet, a zöld a reményt 
jelképezi.

Elballagtak a nyárádszeredai líceumban is

Elcsitult a diákzsivaj az iskolák udvarain, 
a tanintézményekből elballagtak a végzős nyol-
cadik osztályosok is. „Feldíszítettük az iskolát, 
útravalónak szánt mottót írtunk a táblákra, virá-
got, könyvet, tarisznyát készítettünk, de mégsem 
ragyog minden úgy, ahogy az ünnepen illenék. Az 
ünnepbe ugyanis ilyenkor mindig egy kis szomo-
rúság keveredik: a búcsúzás pillanata mindannyi-
unkban vegyes érzelmeket teremt. Végre megsza-
badulhattok minden kötöttségtől, a felelésektől, 
a dolgozatírástól, de ide kötnek az emlékek, a 
csínytevések, a barátok, a szerelmek” – mondta 
el a végzősöknek Nagy Eszter, a nyárádszeredai 
Deák Farkas Általános Iskola igazgatója. Ezeket 
a pillanatokat százféleképpen élik meg a diá-
kok. Vannak, akik önfeledten billenek át életük 
egyik szakaszából a következőbe, vannak, akik 

az örökké-
valóságnak 
érzett iskolai 
r a b s á g b ó l 
repülnek át a 
korlátok nél-
küli szabad-
ság világába, 
és vannak, 
akik kényszerűen megállnak, körülnéznek és 
döbbenten fedezik fel, hogy immár egyre több 
minden múlik rajtuk, csak rajtuk – véli az intéz-
mény vezetője.

Nyárádszeredában 42, Ákosfalván 37, Lu-
kafalván 33, Nyárádremetén 22, Nyárádgálfal-
ván 16, Nyárádköszvényesen, Backamadarason 
15 diák búcsúzott az iskolától, Jobbágytelkén, 

Csíkfalván és Jedden 14, Somosdon és Székely-
sárdon 13, Nyárádkarácsonyon és Koronkán 12, 
Márkodban 11 nyolcadikost számláltak. Kisebb 
létszámú osztályok is működtek: Harasztkeréken 
7, Szentháromságon, Nagyteremiben 6, Nyárád-
magyaróson és Kebeleszentiványon csupán 3 
tanuló járt nyolcadik osztályba.

Balogh István csíkfalvi polgármester úgy 
véli: egy jó iskola két dolgot adhat útravalóul 
diákjainak: gyökereket és szárnyakat. Ahol az 
ember egyszer gyökeret eresztett, ott mindig biz-
tonságra, otthonra talál. Az iskola egy második 
otthon, tehát egy életen át gyökeret jelenthet. A 
szárnyak már megerősödtek, “de ne csak az ege-
kig röpítsenek, hanem vezessenek is haza időn-
ként titeket szülőhelyetekre és ebbe az iskolába” 
– kérte a községvezető a búcsúzó diákoktól.

Elballagtak a nyolcadikosok is

Május közepén nemzetközi színjátszó ver-
senyen vettek részt a csíkfalvi iskolás gyerekek 
Celldömölkön (Magyarország), ahol a Kék ma-
dár című darabot mutatták be. Sikeres fellépé-
sükkel megnyerték a második helyezést jelentő 
Csodalámpa-díjat. A szakmai zsűri méltatta a 
mesejátékukat, amelyet Bálint Károly szombat-
helyi színész tanított be, továbbá nagyra értékel-
te a gyerekek kitartó munkáját és tapasztalatát, 
amelyet csak hosszú távon lehet megszerezni. 
Látszik, hogy sok év munkája van a hátuk mö-
gött, hisz úgy mozognak a színpadon, mint a 

profi színészek – jegyezték meg az értékelők. 
„Mindez bizonyítja, hogy tehetséges gyerekeink 
vannak, akik színvonalas előadásokat képesek 
játszani” – jegyezte meg Balogh Tünde iskola-
igazgató, akitől azt is megtudtuk: az iskola leg-
jobb tanulója, Kerekes Ágnes 8. osztályos tanuló 
Maros megye tíz legjobb diákja között szerepel. 
Színtízes általánost ért el három éven át, tan-
tárgyversenyek országos szakaszain szerepelt és 
kitartóan részt vett az iskolán kívüli tevékeny-
ségekben. Ezért kitüntetésben részesült a megye 
legjobb diákjai között, de ballagása alkalmával 

az iskola is megjutamazta őt: egy táblagépet ve-
hetett át.

Eredményesek a csíkfalvi színjátszók

A Marosvásárhely és Zalaegerszeg kapcso-
latát ünneplő MA-ZA Napok keretében június 
20-án kopjafát avattak a Bekecsen. Az anyaor-
szágiakat a nyárádmentiek is fogadták.

A Marosvásárhely-Zalaegerszeg Baráti Kör 
Egyesület (Ma-Za) és ennek anyaországi társ-

egyesülete tizenöt éves kapcsolatát ünnepelve 
a Bekecsre utaztak az érdeklődők. A hegytetőn 
álló, Páduai Szent Antal és a Szent Kereszt  tisz-
teletére épült kápolnában Nagy László selyei 
plébános fogadta a vendégeket, azon a helyen, 
ahol az ember kicsit közelebb kerül az éghez, de 
egymáshoz is – és ez a bekecsi magaslat legfon-
tosabb értéke. Aki a Föld egy darabkáját szere-
ti, az az egész Földet szereti, így a mai naptól 
kezdve ez a hely a zalaegerszegiek otthonává 
is válhat, ahová évek múltán is visszatérhetnek. 
Minden magyar legfőbb időtöltése az kellene 
legyen, hogy magyarrá legyen, és a barátság 
révén minden magyar még jobb magyarrá lehet 
– hangsúlyozta az atya.

A vendégek a kápolnától nem messze, az 
erdő szélén felállított kopjafánál koszorúztak 
a zuhogó esőben, majd a hegyről leereszkedve 

Székelyberében Árpád fejedelem szobrát ko-
szorúzták meg, majd a vendégeket a nyárád-
szentlászlói Pásztortűz panzióban nyárádmenti 
finomságokkal fogadta Zalaegerszeg tetstvér-
települése, Nyárádszereda polgármestere, Tóth 
Sándor. A tartalmas, de rövid találkozás végén 
Balaicz Zoltán, Zalegerszeg polgármestere la-
punknak elmondta: amikor Erdélyben jár, akkor 
nemcsak benne, hanem mindannyiunkban meg-
szólal az érzés, hogy összetartozunk és együtt 
dobbannak a magyar szívek. Polgármesterként 
hiszi, hogy a két város kapcsolata tovább erőső-
dik és a következő évtizedekben sok területen ki 
fog fejlődni, hisz itt olyan emberekkel találkoz-
nak, akikkel nemcsak barátság köti össze, hanem 
az együttes gondolkodás is, amely átível a hatá-
rokon és kifejezi azt, hogy a magyar nemzet újra 
egyesíthető.

Barátságot hirdető kopjafa a Bekecsen



Folytatódnak a Nyárád szabályozási munkálatai
Annak ellenére, hogy a Nyárád és Küküllő menti Natura2000 

Gondnokság megpróbálta leállítani  a munkálatokat – ami egy időre 
sikerült is –, tovább folyik a mederrendezés a Nyárád partján. Renge-
teg megbeszélés, egyeztetés után sikerült olyan változtatásokat bevi-
tetni a tervekbe, amelyek révén valamelyest csökkenhet a természetre 

gyakorolt negatív hatás. Így a Nyárád egész hosszában az egyik par-
ton megmarad a növényzet, nem lesznek mederrendezési munkálatok, 
csak nagyon indokolt esetben avatkoznak be mindkét oldalon, például 
hidak megerősítése, házak védelme esetén. Azon az oldalon, ahol a 
munkálatokat végzik, a gondnoksággal közösen megvizsgálják, azt a 
lehetőséget, hogy meghagyjanak nagy fákat. Egy másik feltétel, hogy 
a régebb levágott Nyárád-kanyarokat újra működőképessé teszik, a 
holtágakat ismét vízzel látják el, amely pangó-vizes területté válhat-
nak, menedéket nyújtva halaknak, kétéltűeknek.

A munkálatok befejeztével egy újratelepítési program segítségével 
nagyszabású faültetés kezdődik, amelynek során fűz és égerfák ke-
rülnek a megbolygatott partokra. Ki kell dolgoni egy olyan kezelési 

tervet, amely kordában fogja tartani az invazív növények elterjedését, 
hiszen ezek az első növények, amelyek megjelennek a munkálatok 
közvetkeztében, és nem engednek teret a honos növényfajoknak.

Folytatódnak a nevelési programok 
Június 10-én a Natura 2000 Gondnokság munkatársa, Szatmári 

Borbála a lukafalvi Rákossi Lajos Általános Iskolában tartott fog-
lalkozást több osztálynak. Elsőként az 1-2. osztályok tanultak főleg 
madarakról, majd a 7. osztállyal beszelgettek emlősökről és  a termé-
szetvédelem főbb kérdéseiről, majd az 5. és 6. osztályosok csatlakoz-
tak egy játékra. Az iskolával együttműködési szerződést kötöttek, úgy 
ahogy a többi iskolával is, ahol eddig foglalkozásokat tartottak, és már 
le is szögeztek egy őszi tevékenységet, tehát hosszútávúnak tűnik a 
kollaboráció.

Rendezik a Kis Küküllő medrét is
A hónap végén a Környezetvédelmi Minisztériumba rendelték a 

Natura2000 Gondnokság vezetőségét, hogy tisztázzák a Kis-Küküllőn 
tervezett mederszabályozási munkálatokat, illetve azokat a feltétele-
ket, amelyet a gondnokság megszabott a munkálatok természetbarát 
elvégzése érdekében.

A munkálatok, mint a Nyárád szabályozása esetében is, az idén 
legkésőbb november végére be kell fejeződjenek. A gondnokáság itt 
is több természetvédelmi kérdést vetett fel a védelem alatt álló külön-
bözö halfajok, égeres-füzes ártéri erdők védelmében, de ajánlott olyan 
megoldásokat is, amelyek a létrejövő holtágakat működőképessé te-
szik. A munkálatok már 2010 óta elkezdődtek, de források hiányában 
csupán mintegy 70%-ban végezték el ezeket. Most a Környezetvédel-
mi Szektoriális Operatív Program segítségével szeretnék befejezni a 
munkálatokat, ezért is kellett a Gondnokság engedélye, ugyanis 2012 
óta ez a szervezet felel a 2011-ben létrehozott Kis-Küküllő Natura 
2000 Természetvédelmi Területért is, az itt található védett fajokért és 
élőhelyekért.
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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 8-17 óra
szombat 8-13 óra

Telefon:0745067577

ÚJ

Natura2000 hírek

Nem ismerik lehetőségeiket a vidéki gazdák
Véget ért a marosvásárhelyi Milvus Csoport Madártani és Ter-

mészetvédelmi Egyesület tanácsadói projektje, amelynek keretében a 
Nyárád és Kis-Küküllő térségének gazdáit segítették.

A Vidékfejlesztés és a magas természeti értékű mezőgazdasági 
területek című projekt keretén belül a Svájci-Román Együttműködési 
Program támogatásával hat hazai civil szervezet valósított meg tanács-
adói programot az országban, ebben a Milvus Csoport is partner volt. 
A találkozók célja, hogy a gazdákat tájékoztassák többek között az új 
Országos Vidékfejlesztési Programról (PNDR), a környezetbarát me-
zőgazdaság lehetőségeiről és különböző információkkal arról, hogyan 
tudják mezőgazdasági területeiket, farmjaikat úgy alakítani, hogy öko-
lógiai szempontból is hasznos legyen.

Ennek érdekében a Milvus Csoport négy közösségi képviselő-
je találkozókat szervezett az elmúlt időszakban a következő települé-
seken: Nyárádremete, Mikháza, Csíkfalva, Székelyhodos, Balavásár, 
Gyulakuta, Erdőszentgyörgy, Makfalva, Havad, Nyárádmagyarós, 
Székelybere,  Nyárádszereda és Székelyvécke. Arról tájékoztatták 
a gazdákat, hogy a HNV területek után milyen támogatási lehetősé-

gekkel rendelkeznek, és hogy 
ezeket érdemes lehívni. Így a 
gazdák is jól járnak anyagilag, 
de a természet is, ugyanis az 
emberek betartanak bizonyos 
szabályokat. A találkozókat 
követően, igény szerint a gaz-
dák személyes tanácsadásban 
is részesülhetnek, a két kisré-
gió 135 gazdája személyesen 
őt segítő, hasznos információkhoz juthat a továbbiakban is.

Találkozónként tizenöt gazdát céloztak meg a tájékoztatási kam-
pány során egy-egy községben, hogy mindenkivel elbeszélgethesse-
nek. Kelemen Katalin, a Milvus munkatársa szerint a gazdák nagy 
érdeklődéssel fogadták az új információkat és elégedetten távoztak a 
találkozókról, amelyekre a szervezők a Mezőgazdasági Kifizetési és 
Intervenciós Ügynökség (APIA) megyei kirendeltségének egyik mun-
katársát is meghívták.

Lovas hintóval a Bekecsre
Új programajánlattal állt elő egy nyárádselyei fiatalember a kö-

zelmúltban: nemcsak büfészolgáltatásokat nyújt a Bekecsre látógatók-
nak, hanem  kétlovas hintóval sétákat is. Akár egy rövid túrára, akár 
egész napos kocsikázásra vágyik valaki, bizalommal hívhatja Szávuly 
Attilát (telefon: 0745-858612). A fiatalember előzetes egyeztetés után 
bárhová kiviszi a vendégeket, akik meglátogathatják a falut vagy a 
Nyárádmente egy kiválasztott pontját, de a hegyen megnézhetik a ká-
polnát, a hősök emlékműveit, sírjait, a Mosdókövet és róvásfeliratait 
is, vagy csak élvezhetik a természetet. Óvodai, iskolai csoportok, szü-
linapozó gyerekek is felülhetnek a hintóra, de akár esküvői sétát is 
igényelhetnek a lovas sétákat kedvelők.



15 év, 11 ifjúsági tábor, 63 fiatal, 6 ország 
fiataljai
A Hodos-Venerque Baráti Társaság 1999 óta szervez nemzetközi if-

júsági táborokat Bouger Ensemble – Együtt Lendületben néven Székely-
hodos tizenéves fiataljai számára. Az elmúlt 15 évben tizenegy alkalommal 
került sor ilyen rendezvényre, melynek keretében fiataljaik magyarországi 
(Diósberény), szlovákiai (Komárom), olaszországi (Rivoli Veronese), 
franciaországi (Venerque, Le Vernet, Lagardelle sur Lèze), spanyolországi 
(Andorra, Teruel) és lettországi (Cesvaine) fiatalokkal táboroztak Let-
tország, Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Erdély különböző 
tájain – számolt be lapunknak Balássy András projektvezető.

ATLANTI ÓCEÁN - FÖLDKÖZI TENGER - ÉSZAKI 
TENGER,
Lettországtól Spanyolországig: országjárás 11 
európai állam területén
A külföldön szervezett táborok esetében, élve a lehetőséggel, igyekez-

tek európai körutakat szervezni a fiatalok számára. Bejárták Lettország, 
Magyarország, Olaszország, Monaco, Franciaország, Spanyolország, 
Svájc, Belgium, Németország, Ausztria, Szlovákia tájait. Igyekezetek tehát 
a tábor helyszínére tett egyhangú, autópályás utazásaikat élvezetes, élmé-
nyekkel teli kirándulássá varázsolni. 

Barangoltak Velence, Verona, Carcassonne, Toulouse, Perpignan, 
Barcelona, Lourdes, Biarritz, San Sebastian, Nice, Monaco, Párizs, Brux-
elles, Strasbourg, Bern, Sankt Gallen, Salzburg, Bécs, Budapest, Győr, 
Komárom, Riga utcáin, fürödtek a Földközi-tenger, a Balti-tenger és az 
Atlanti-óceán vizében. 

Megismerkedtek más népek kultúrájával, nyelvével és konyhájával. 
Feledhetetlen és életre szóló élmény volt a fiataloknak a Garda-tó partján, 
Olaszország és Európa egyik legnevesebb kalandparkjában, a Gardaland-
ban eltöltött nap.

Idén tíz, Székelyhodos község, illetve a Nyárádmente más településén 

élő fiatal vesz részt a Bouger Ensemble 
2015 – L’eau à la bouche - Nyáli örömök 
címet viselő ifjúsági táborban, amelyre 
július 6-17. között kerül sor a dél-fran-
ciaországi Lagardelle sur Lèze-ben. A 
tábor lakói a helybéli francia és a Nyárád-
mente fiataljain kívül olasz (Rivoli Ve-
ronese) és lett (Cesvaine) ifjak lesznek. 

A tábor tematikája az élelem, a 
táplálkozási szokások körül forog. 
Célkitűzései:

- Étel – élet, étek – vétek: rávezetni 
a fiatalokat a táplálkozási szokások 
és az életminőség, az egészség és a 
környezetünk közötti összefüggésekre, 
megismerni más országok táplálkozási szokásait, konyhakultúráját;

- Bio – bijó?: felhívni a figyelmet a bio- és a helyben megter-
melt termékek értékére (gyakorlati tevékenység: egy franciaországi 
biotermelőnél); 

- megismerkedni a dél-franciaországi okszitán kultúrával és nyelvvel.
Az nemzetközi tábor záróakkordja egy esti, szabadtéri koncerttel egy-

bekötött, vetítéses élménybeszámoló lesz hazatértük után. Ennek helyszíne 
a felújított és szabadtéri színpaddal „felszerelt” hodosi park lesz, ahová 
szeretettel várják majd a község és a térség minden fiatalját, szülőket és 
a lakosságot.

Az ifjúsági tábor megszervezésére és lebonyolítására az EU ifjúsági 
programja keretében nyertek támogatást. Ennek köszönhetően a tábor ideje 
alatt adódó költségeket (szállás, ellátás, tevékenységek), illetve az utazás 
költségeinek egy részét európai uniós keretekből fedezik. Ugyanakkor a 
nemzetközi esemény Székelyhodos község, a hodosi Carpinus-Gyertyános 
közbirtokosság és a Nyárádmente Kistérségi Társulás résztámogatását is 
élvezi.
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Állatpatika
takarmÁnybolt
Állatorvosi 
szaktanÁcsadÁs

GyóGyszerek
takarmÁnyok

kisÁllat-eledelek
NövéNyvédő szerek

előjegyzés Napos vagy előNevelt csirkére, libára, kacsára, pulykára

dr. laczkó csonGor
Nyárádszereda, tűzoltó utca (a piac felé), tel. 0745-918 874
Nyitvatartás: hétfő - péNtek 8-16, szombat 9-13

Európai barangolások nyárádmenti fiataloknak – a kaland folytatódik

NYÁRÁDMENTI NAPOK 2015
JÚLIUS 31., PÉNTEK
12,00 – Szalagvágó a felújított Nyárádszeredai Idősek Otthonánál 

és a rendezvénysorozat hivatalos megnyitója -  
Hivatalos átadás
Épületlátogatás
Helyszín: Idősek Otthona 
18,00 A Nyárádszeredai Városi Könyvtár megnyitója – 
Vidék Kaland záróesemény 
A Nyárádmente LEADER Egyesület kiadványainak ismertetése, 

könyvtári példányok átadása 
Novák Zoltán, könyvbemutató -  „Együtt és külön : az erdélyi mag-

yarok önszerveződése (1989–1990)” 
Szerk. Novák Csaba Zoltán, Bárdi Nándor, Gidó Attila
Helyszín: Könyvtár, Bocskai tér

AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
10,00 Hagyományos Termékek Vására –  
Próbáld ki te is – kézműves műhely gyerekeknek
Helyi termékek vására
Helyi ízek
Helyszín: Bocskai tér 
12,00  Lovas bemutató – Butyurka-tanya 
Huszárparádé: Nyárádszeredai Baranta
15,00 Autós, motoros bemutató 
Helyszín: Bocskai tér 
17,00 Barátságos focimeccs – 
Székely válogatott - A.S.A Öregfiúk - Nyárádszereda
Helyszín: fotbalpálya
19,00 Kalapács és az Akusztika – Koncert a templomokért 
Magyar rockslágerek akusztikus hangszerelésben, a magyar heavy 

metal legnagyobb hangjai által: Kalapács József és Rudán Joe
A belépőjegy árával (15 lej) egy téglát vásáról a székelybői és a 

bözödújfalusi templomok  felújításához,  felépítéséhez
Helyszín: Művelődési otthon 

22:00 Baricz Gergő-koncert és bekecsalji szépségverseny
Helyszín: nagyszínpad 
24,00 Szabadtéri DJ-s buli

AUGUSZTUS 2., VASÁRNAP
10,00 Hagyományos Termékek Vására – Bocskai István tér
Próbáld ki te is – kézműves műhely gyerekeknek
Helyi termékek
Helyi ízek 
Helyszín: Bocskai tér 
12,00 Off road élménynap
Helyszín: Szeredai gát 
18,00 Bekecs Néptáncegyüttes előadásai

A Bekecs Néptáncegyüttes hangszeres népzene tagozata
A Bekecs Játszóház
Morzsa Bekecs 
Apró Bekecs
Kis Bekecs
Nagy Bekecs
Muzsikál az Üver zenekar

Helyszín: nagyszínpad
20,00  Vecker  Koncert
Helyszín: nagyszinpad
21,30 – Ördögék-koncert 
Helyszín: nagyszínpad
22,00 AZ ATILLA FIAI TÁRSULAT ÉS A BEKECS NÉPTÁNCE-

GYÜTTES KÖZÖS FELLÉPÉSE
A legnagyobb magyar rocklegendák, az István, a király rockopera íze-

java, a Bekecs Néptáncegyüttes kíséretében
Fellépnek:  Varga Miklós , Kalapács József, Rudán Joe, Tóth Reni, 

Mr. Basary 
Helyszín: nagyszínpad
24,00 Tűzijáték
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