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Ismét lesz Római fesztivál Mikházán
Augusztus 8-án rendezik 

meg az idei római és rene-
szánsz fesztivált Mikházán, 
ezúttal is egynapos, de gaz-
dag rendezvényre várnak 
mindenkit, amelynek célja 
továbbra is népszerűsíteni az 
egykori római jelenlétet ezen 
a vidéken. A római fesztivált 

két évvel ezelőtt szervezték meg először a Maros Megyei Múzeum 
munkatársai, akik a megyénkben fellelhető ókori nyomokat kutatják, 
többek között az egykori római katonai táborhelyet, fürdőt és civil fa-
lut a mai Mikházán.

Pánczél Szilamér szervező szerint nem maradhatnak ki a már jól 
bevált, népszerű bemutatók, mint a római gladiátorharcok, rabszolga-
vásár, katonai hadgyakorlat, továbbá mintegy húsz múzeumpedagógi-
ai műhely is várja a látogatókat, ahol a római kultúrába, művészetbe, 
mindennapi életmódba is bepillantást nyerhetünk, megismerkedhe-
tünk a római írásbeliséggel, textilművességgel, divattal, újdonságként 
pedig idén megjelenik a mágia, a római jövendőmondás, és a helyszí-
nen ókori római ételeket is meg lehet ízlelni. A tavalyi fesztiválra már 
mintegy kétezer személy látogatott el, és remélik, hogy jó idő esetén 
ezek mind visszatérnek. A fesztivál két helyszínen zajlik: a faluköz-
pontban és a falu alsó végén található római lelőhelyeken. Ez utóbbi-
nál két pavilon épül hamarosan, amely a régészeti park első épületei 
lesznek. Egy nyertes pályamunka épül meg, ez nagy kihívás mind a 
szervezőknek és tervezőknek, mind a kivitelezőknek. 

Tavaly a római fesztivál mellé reneszánszot is csatoltak a szerve-
zők, idén a mikházi középkori ferences kolostor és temploma kerül 

előtérbe. Ebben partnerük a Teleki Téka is. A látogatókat elkalauzolják 
az írásbeliség világába, lesz kiállítás az egykori kolostori könyvtár da-
rabjaiból. De a bronz- és bőrművességet is meg lehet ismerni, például 
megtudhatjuk, milyen volt egy római vagy szerzetesi szandál is. És a 
régizene kedvelőiről sem feledkeztek meg, őket a kolozsvári Flauto 
dolce zenekar fogja szórakoztatni.

Újrakezdték az ásatásokat Mikházán
Július 6. óta harmadik alkalommal folyik a nyári ásatási időszak a 

mikházi római kori emlékek helyszínén. A Mikháza határában levő ró-
mai kori nyomok kutatása 2011-ben kezdődött újra. A Maros Megyei 
Múzeum által felvállalt kezdeményezés az egykori római birodalom 

határvonala, a limesz európai 
kutatásainak sorába tartozik. 
Az ókori világhatalom által 
a Krisztus utáni 2-3. évszá-
zadban kialakított és megszi-
lárdult római határvonal és 
annak védelmi, komunikációs 
és esetenként kereskedelmi 
létesítményei ma intenzív 
kutatások tárgyát képezik, és 

szeretnék, ha az egész szakasz az UNESCO világörökség részévé vál-
na. A mintegy ötezer kilométer hosszú és három kontinensre kiterjedő 
római limesz a legnagyobb védelmi rendszer, amit ember épített a Kí-
nai Nagy Fal után.

Továbbra is az eddigi három helyszínen folyik a feltárási munka: 
az egykori katoni parancsnokság épületében, a római fürdőnél és az 
egykori civil település egyik lakóházánál, tehát három fontos elemet 
vizsgálnak: katonák, tisztálkodás-higiénia és civil lakosság.

A partnerek idén is ugyanazok: a Maros Megyei Múzeum koordi-
nálja a kutatást, ezen kívül régész, restaurátor és geofizikus kutatók, 
tanárok, egyetemi hallgatók vesznek részt a német berlini Humboldt, 
erfurti és a kölni, a kolozsvári és pécsi tudományegyetemről, az Eöt-
vös Lóránd Tudományegyetemről, a budapesti Műegyetemről. A tava-
lyi 70-80 személlyel szemben idén csupán ötvenre számolnak. A ter-
vek szerint idén szeptember elejéig fognak dolgozni, mert tavalyinál 
nagyobb terveik vannak. 

Mobiltelefon-használat Csíkfalva 
községben

A július elején megrendezett Csíkfalvi Csűrszemináriumokkal 
párhuzamosan végezték nyári terepgyakorlatukat a marosvásárhelyi 
Sapientia EMTE kommunikáció és közkapcsolatok szakos másodéves 
hallgatói. A diákok Csíkfalván, Jobbágyfalván Szentmártonban végez-
tek kérdőíves felmérést a családok körében, vizsgálva azok eszköz-
leltárát, a számítógép, laptop, táblagép használatát, a család “telefon-
történetét”, a mobil telefonok, és különös tekintettel az okostelefonok 
elterjedését, használatát. A diákok egy-egy esetbemutatást készítenek, 
ezekből fog kiderülni, hogy a község lakói mire használják az okos-
telefonokat. Egyelőre számadatokat tudtunk meg: 393 családnál vé-
geztek felmérést, a családok 
9 %-nak egyáltalán nincs 
telefonja, 26 %-nak csak ve-
zetékes telefonja van (ezek 
általában az öregek), ellenben 
39%-nak csak mobil telefonja 
van (ezek általában fiatalok). 
Mindkét típusú telefon van a 
megkérdezettek 21 %-ának, 
és a családok 38%-ban van 
okos telefon. Első következtetések: meglepő  a telefon nélküliek nagy 
aránya, valamint az, hogy városi környezetben az okos telefonok elter-
jedtsége is jelentősebb – derült ki. 

Minden évben az új médiaeszközök (számítógép, mobil, táblagép) 
elterjedését, használatát vizsgálják az egyetemi hallgatók, jövőben va-
lószínűleg a táblagépek használatát veszik górcső alá, hisz arról még 
nincs adatuk – árulta el Gagyi József egyetemi tanár, a terepgyakorlat 
vezetője. 

A kor-
m á n y b i z t o s 
hivatala felje-
lentés alapján, 
és a zászlók és 
himnusz hasz-
nálatát szabá-
lyozó 1994. évi 
75-ös törvény-
re hivatkozva 

idén januárban beperelte a nyárádszeredai ön-
kormányzatot, amiért az kitűzte a városháza 
homlokzatára a kék-arany lobogót. A város ve-
zetője egy hónapja kapta kézhez az első fokú 
döntést, amely helyet ad a prefektusi perbe-
hívónak és felszólítja a település elöljáróját a 
zászló eltávolítására. Tóth Sándor polgármester 
június végén a helyi tanács tudomására hozta 
az ítéletet, de kihasználva a tizenöt napos ha-
táridőt, éltek a fellebbezés jogával. Az elöljáró 
megkeresésünkre furcsának nevezte azt, hogy 
miközben van új zászlótörvény, mégis a régi 
törvénnyel érvel a prefektúra, továbbá idegen 
államok zászlajának kitűzésére hivatkoznak, 
miközben a székely zászló nem az, hanem egy 
jelkép. „Ismerve a román igazságszolgáltatást, 
tudjuk, hogy milyen meccsre számíthatunk, de 
kitartunk véleményünk mellett” – erősítette meg 
Tóth Sándor, aki néhány nappal ezelőtt már el-
mondta: a zászló a helyén marad. Ugyanakkor 
az elöljáró feltette a kérdést: ahogyan a Székely 
Kupa döntőjében el lehetett énekelni a székely 
himnuszt és három helyen is ki volt tűzve a szé-
kely zászló, és mégis civilizált légkör volt és 
mindenki elfogadta ezt, miért nem lehet ugyan-
olyan civilizáltan politikai téren is megoldani a 
székely zászló kérdését? Persze, ehhez a román 

politikum és társadalom civilizált hozzáállásá-
ra, elfogadókészségére lenne szükség. „Miért 
raboljuk ehelyett egymás idejét?” – zárta kér-
déssel rövid beszámolóját Tóth Sándor.

A nyárádszeredai önkormányzat épületére 
kitűzött székely lobogó létére ismét a megrög-
zött jelentgetőző szerepébe bújt Dan Tănasa 
hívta fel a prefektusi hivatal figyelmét még 
2014 januárjában – derül ki a peranyagból. A 
prefektus intézkedéseire válaszolva a nyárád-
szeredaiak felhívták a figyelmet, hogy a 1994. 
évi zászlótörvény nem tiltja a székely zászló 
kitűzését, csak idegen államét, továbbá hivat-
koztak a Kulturális Minisztérium álláspontjára, 
miszerint ez  a lobogó „egy történelmi közösség 
jelképe, nem sorolható a törvény által bünteten-
dő fasiszta, rasszista, idegengyűlölő jelképek 
csoportjába”. Ennek ellenére a törvényszék el-
fogadta a prefektus perbehívási kérését.

Mint sárga tenger,  
ring a búzatábla,  

dajkálja gyermekét,  
éltető kalászát.  

Tudja, hogy elveszti,  
csak azért nevelte,  

nem hallani mégsem  
fájdalmas panaszát.  
Nap fénye érlelte,  
szellő simogatta,  

ők lettek Földanya  
legdrágább kincsei,  

ha jön az aratás  
kíméletlen napja,  

akkor peregnek majd  
búzaszem-könnyei.

Vörös Judit
Július
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– Tovább folyik a per a Maros megyei prefektúra és Nyárádszereda között is a 
zászlóügyben. –Nyárádremete 

nem adományozott területeket
Cáfolta Nyárádremete község polgármestere, hogy területe-

ket adtak volna át a Maros Megyei Tanácsnak. Ugyanis a megyei 
tanács július 16-iki ülése után az a hír jelent meg a sajtóban, 
hogy a község területeket adott át vagy cserélt a megyei önkor-
mányzattal. Ezt másnap határozottan cáfolta Magyari Péter pol-
gármester. Elismerte, hogy tárgyaltak a Maros Megyei Múzeum 
képviselőjével, Pánczél Szilamér régésszel, mert szükség lenne 
területre, hogy a múzeum megvalósíthassa régészeti elképzelése-
it és megépítse a pavilonkat. Magyari Péter kiemelte: a sajtóban 
megjelentekkel ellentétben nemcsak hogy nem adományoztak 
telket a megyei hatóságnak, sőt mégcsak ilyen jellegű írott kérés 
sem érkezett hozzájuk. Az elöljáró elmondta: vannak a tulajdo-
nukban olyan területek, amelyet át lehetne engedni használatra 
a megyei tanács alárendeltségében álló múzeumnak a régészeti 
bemutató céljára, de az önkormányzat egyelőre nem döntött. Azt 
is leszögezte a polgármester: nem kívánják az illető területeket a 
megyének adományozni, de lehet szó arról, hogy ingyen haszná-
latra átengedik egy meghatározott időre, például tíz évre. 

Megkeresésünkre Pánczél Szilamér elmondta: nem befolyá-
solja őket, hogy a helyi tanács mikor dönt a terület átengedéséről 
vagy épp milyen jogi megoldás születik. Az önkormányzat támo-
gatja a múzeum régészeti feltárási tervét, ezért nem is merül fel 
az, hogy a tervezett pavilonokat ne építenék meg. Ez egy hosszú 
távú terv első lépése, amúgyis egyelőre még csak a koncepció 
beválását vizsgálják. Nyilván, a megyei tanács szeretné sajátjá-
nak tudni a területet, hogy pénzt tudjon szerezni vagy fordítani 
az itt folyó projektre, de számtalan jogi megoldás lehetséges, ha 
nem átadás, akkor a használatba adás is szóba jöhet.



nyárádmentiKIS ÚJSÁG2

Jó évet könyveltek el

Jónak véli az elmúlt egy évet a község életében Takács Olga polgármester asz-
szony, aki mind pénzügyileg, mind a befektetések tekintetében elégedett az elmúlt 
időszakkal, de terveik is vannak a közeljövő beruházásaira.

Játszótér épült
Egyik leghasznosabb, legsikere-

sebb beruházásnak tartja a községve-
zető, hogy játszótér épült az iskola és 
műfüves kispálya mellett, a faluköz-
pontban. A gyepszőnyeggel, öntöző-

berendezéssel, néhol gumiszőnyeggel 
ellátott játszótérnek nagyon örülnek a 
gyerekek és szülők, nagyon hiányzott 
már a  településen. A 30 ezer eurós 
beruházás a nyárádmenti LEADER 
program keretében valósult meg: ta-
valy kezdték el a kivitelezést, idén fe-
jezték be.

Bővül a víz- és 
csatornahálózat

Még mindig vannak utcák Koron-
kában, ahol nincs kiépítve a hálózatos 
infrastruktúra, ennek bővítésére is fi-
gyelnek. A csatornarendszert egy ki-
lométerrel bővítik, a vízhálózatot 500 
méteren. A beruházás a Kastély utcá-
ban és a Vácmány övezetében zajlik, 
teljesen önerőből. Ugyanakkor tervben 
van egy kilométernyi víz- és csatorna-
hálózat építése, amelyre nemrég írták 
alá a kivitelezési szersződést, hogy az 
idén megvalósulhasson a beruházás az 
Alsó utcában.

Tervek készültek arra, hogy a Fel-
ső utcában mintegy 400 méteren ki-
bővítsék a víz- és csatornahálózatot. 
Ennek megépítése úgy történik majd, 
hogy rá lehessen csatlakoztatni a bósi 
vízellátási rendszert is annak megépí-
tésekor, ezért egy pumpaház beiktatá-
sa is szükséges. A közbeszerzési eljá-
rás folyamatban van, ugyanúgy annak 
a szükségletnek is, hogy a Hágó-tető 

víz- és csatornaellátását is megvalósít-
sák. A tervet a lakosság készíttette el, 
az önkormányzat felvállata a kivitele-
zést.

Járda, sánc épülne
Most készülnek az előtanulmá-

nyok, tervek három utca járdásítására. 
A hangsúly az E60-as úton van, ahol 
a Csorgó utca és Marosvásárhely ha-
tára között épülne járda, hisz nagyon 
sokan gyalog mennek a városba, és 
sajnos már halálos balesete is volt an-
nak, hogy az útszélen közlekednek az 
emberek. De az Új és Akác utcákban 
is járda épülne.

Koronka központjában sáncren-
dezést szeretnének, ennek terve is 
készül: az iskolától a gázsürítő állo-

másig lebetonoznák a sáncok alját, az 
oldalakat gyeptéglákkal raknák ki. Ez 
egyrészt esztétikus, másrészt nagyon 
hasznos – véli az elöljáró. Ugyanakkor 
ezen a részen a hidakat is újjáépítenék 
és a bejáratokat is rendeznék.

Aszfaltoznak
Folynak az aszfaltozási munkála-

tok 3,5 kilométeren a Vácmány öve-
zetében. Az utcák szilárd burkolalttal 
való ellátását tavaly kezdték el, hama-
rosan be is fejezik, már az utolsó sza-
kaszon dolgoznak.

További két utca aszfaltozását is 
tervbe vette a községvezetés: egy 800 
méteres szakaszt, valamint egy 85 mé-
ter hosszú, de igen meredek utcácskát, 
amelyen nagyon nehéz és főként bal-
esetveszélyes a közlekedés főleg télen, 
hiszen ez az utca a főútra nyílik.

Jó kezekben a 
közintézmények

Jó körülmények között működnek 
a közintézmények, ám nagy gond a 
munkaerőhiány a polgármesteri hi-
vatalban, hisz egyre többen adják be 
felmondásukat és keresnek jobban jö-
vedelmező állást. Jelenleg összesen 11 
alkalmazott és két választott személy 
dolgozik a községházán, ami nagyon 
kevés az itteni munkavolumenhez 
képest.

Hamarosan térkővel borítják le az 
önkormányzat udvarát, közbeszerzés 
folyik egy hat személyt szállító és bil-
lenő raktérrel ellátott haszonjármű  vá-
sárlására, amelyre nagy szükség van a 
községben a különböző közhasznú 
munkálatok során.

Ismét pályáztak
Újabb támogatást nyert a LEA-

DER programon a község, amelyből 
a focipálya rendezése történne meg: 
feljavítják a játékfelületet, kerítés épül 
és kiépítik az öntözéshez szükséges 
vízrendszert is. A beruházás értéke 36 
ezer euró, már megtörtént a közbe-
szerzés, jelenleg a kifizetési hatóság 
jóváhagyását várják.

Működik a testvérkapcsolat
Koronka a magyarországi Kincses-

bányával tart fenn testvéri kapcsolatot. 
Tavaly ősszel a bakonyiak voltak itt, 
amikor a község pályázati támogatást 
nyert a vendégek fogadására, öt napos 
tapasztalatcseréjére, idén a koronkai-
ak kaptak meghívást Kincsesbányától 
a szeptember elején szervezendő bá-
nyásznapokra.

Vendégoldal: Koronka község
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A telepü-
lés védőszent-
je szobrának 
leleplezésével 
avatták fel Szé-
kelyhodoson a 
faluközpontban 
álló, újjáépült 
parkot. Ez a 
vasárnap a 
nemzeti össze-
tartozás napja 
is volt a felső-
n y á r á d m e n t i 
kisközségben, 
hiszen a Kár-
p á t - m e d e n c e 

minden szegletéből érkeztek vendégek.
Ritkaságszámba menő ünnepet ült Székely-

hodos község: a település központjában épült 
parkot avatták fel, ugyanakkor a település védő-
szentjét ábrázoló, Magyarországról érkező szob-
rot is szenteltek. Az ünnepség délben szentmi-
sével kezdődött, amelyen ft. Oláh Dénes marosi 
főesperes figyelmeztetett: ha az ember elzárja 
magát Isten szeretetétől, elhal benne az Isten 
teremtette lélek. Az ember léte ott kezdődik, 
ha elkezdi előhozni magából az istenképűséget. 
Szent Mihály szobra arra figyelmeztet, hogy 
megmaradjunk Isten melett és őérette harcol-
junk – emelte ki Mihály József plébános, míg az 
ünnepi pillanatokat a jobbágyfalvi Nagy Ferenc 
Férfikar fellépése tette magasztosabbá.

A mai faluközpontban létrehozott, de elha-
nyagolt park felújítására a nyárádmenti LEAD-
ER egyesületnél pályáztak európai támogatásra, 
így több mint 60 ezer eurós beruházással négy 
játszótér megépítése mellett teljesen átépítették 

a parkot, és szabadtéri színpadnak megfelelő, 
három székely kapuval ellátott résszel tették 
innovatívvá – ismertette Barabási Ottó polgár-
mester. Itt kapott helyet most Szent Mihály ark-
angyal szobra, amely arra figyelmeztet, hogy 
őrizzük meg tiszta erkölcsünket, ne engedjük, 
hogy a rossz elhatalmasodjék felettünk. A park 
fűzültetvénye példázza, hogy ahogy egyik ág 
kapaszkodik a másikba, úgy kapaszkodjunk mi 
is egymás szeretetébe, megbecsülésébe.

Szent Mihály szobrát a magyarországi test-
vértelepülés, Géderlak adományozta Székelyho-
dosnak, az alkotás Köhler Péter művész munká-
ját dícséri, és kifejezi az arkangyal harcosságát, 
sziklaszilárdságát és angyali mivoltát. A magyar-
ság tartson ki mindaddig, amíg ez a szobor porrá 
nem válik – intézte a felhívást az ünneplőkhöz 
Katona György polgármester. A szobrot ft. Oláh 
Dénes főesperes szentelte meg. 

Szent Mihály-szobor Székelyhodoson

Július 12-19. között zajlott a tizenhetedik 
alkalommal megrendezett Marosszéki népzene 
és néptánctábor. 

A táncok, népdalok, hangszeres népzene 
tanulása mellett filmekkel, előadásokkal, kéz-
műves műhelyekkel várta a táborlakókat Job-
bágytelkén a Folk Center Alapítvány. Fergeteges 
mulatsággal zárták a szombati, utolsó program-
napot, a gálaesten a tanulók azt mutatták meg, 
hogy mit tudtak oktatóiktól. Tiszteletbeli magyar 
tábori címet is kiosztottak, majd a Maros Mű-
vészegyüttes táncosai mezőségi összeállításának 
tapsolhatott a közönség, meg a szemet-szívet 
gyönyörködtető magyar legényeseknek.

A táborba idén 220 személy jelentkezett be 
a tavalyi 360-as csúccsal szemben, de Puskás 
Attila szervező szerint ez semmit sem jelent, 
hiszen számtalan be nem jelentkezett tánc- és 
dalszerető is állandóan jelen volt, ilyenkor a 
faluban szinte minden családnál vendég van, 
rokonok, hazatérő elszármazottak, barátok lá-
togatnak el mindennap a programokra. Magyar-
országról mintegy félszázan jelentkeztek, jöttek 
francia, német, belga, finn, lengyel táncosok is, 
az USA-ból, Dél- és Közép-Amerikából, Japán-
ból, Kínából, egyedül a fekete kontinens nem 
képvisletette magát. 

Hogy miért indult egykor ez a tánctábor? 

Puskás Attila szerint amikor az1990-es évek vége 
felé a Folk Center alapítvány elkezdett leltáraz-
ni a táncházmozgalomban, a Nyárád- és Maros 
menti táncokat nem találta, bár úgy gondolják, 
hogy ugyanolyan szépek, mint a kalotaszegi, 
mezőségi, felcsíki, gyímesi, moldovai. Akkor 
döntötték el, hogy ezt fel kell rajzolni az erdélyi 
táncházas térképre, és erre legalkalmasabb ren-
dezvény egy néptánctábor. Ugyanakkor szeret-
ték volna elérni, 
hogy a helyiek 
is figyeljenek 
oda értékeikre, 
becsüljék meg, 
tartsák meg azo-
kat, mert hatal-
mas érték van a 
kezükben. Mi 
sem bizonyít-
ja ezt jobban, 
mint a tábor létezése, hogy évről évre eljönnek 
emberek a világ minden tájáról, mert kíváncsi-
ak, hogyan él, dolgozik és mulat a jobbágytelki 
ember.

A Fekete Kristófként ismert, már magyarul 
is megszólaló USA-beli Chris Black hetedik 
alkalommal van jelen a táborban. Bevallotta: a 
legtöbb embertől eltérően, akik táncot tanulni 

jöttek ide, őt a természet, az emberek nyűgözik 
le, és ma is hihetetlen élményeket ad neki ez a 
vidék. Ezért is hozott idén egy, az elmúlt évek 
emlékeiből válogatott fotókiállítást a táborba.

A magyarországi Nagy Gábor úgy véli, ilyen 
táborokból még több kellene Jobbágytelkén, de 
több művészeti ágat is be lehetne hozni, alko-
tótábort is szervezni. Kérdés, hogy mennyiben 
tud ebben partner lenni az önkormányzat is. Ez 

a tábor rengeteg embernek ad élményt, 
boldogságot, lelkiséget mindazoknak, 
akik célirányosan jönnek ide, és tizen-
hét év után egy igen jelentős kulturá-
lis esemény a magyarság életében. Jó 
ötletnek tartja, hogy a román televízió 
archívumából előkeresték és elhozták 
az 1970-es évekbeli filmeket, hogy a 
fiatalok is lássák, ismerjék meg azt, 
amit akkor jelentett a Balla Anti bá-
csi vezette jobbágytelki együttes, és 

„tanulják vissza” mindezt. Ugyanakkor azon 
véleményének is hangot adott Nagy Gábor, hogy 
szükség van az infrastrukturális és konfortfel-
tételek javítására is a táborban, továbbá lehet, 
hogy a nagyobb hírverés még több embert hoz-
na, s talán profit is maradna, amit vissza lehet 
ide fordítani.

Egy hétig mulattak Jobbágytelkén

Ebben a hónapban immár kilencedik alka-
lommal rendezték meg Csíkfalván a Nyárádmen-
te egyetlen rendszeres tudományos értekezésso-
rozatát, a Csűrszemináriumokat. 

Idén a Táj, kép, örökség címet választották a 
szervezők, tájról, örök-
ségről eddig is gyakran 
beszéltek a szeminá-
riumok során, de idén 
a vizualitás került a 
középpontba, azaz ho-
gyan lehet megmutatni 
a tájat a médiában, en-
nek milyen szabályai 
és lehetőségei vannak 
– mondta el lapunknak 
dr. Gagyi József docens, 
egyetemi tanár, a rendezvény főszervezője.

Július 1-én dr. Füleky György, a gödöllői 
Szent István Egyetem professzora a tájról és 

képeiről, dr. Hajdu Zoltán, a marosvásárhelyi 
Fókusz Öko Központ elnöke a folyószabályozás 
és a hidrotechnikai munkálatok tájra gyakorolt 
hatásáról beszélt. Július 2-án Farkas András 
projektmenedzser érkezett Kolozsvárról, ő a 

Kommunikáció és közösségi 
mobilizálás cím alatt a Ko-
lozsvár Európa Ifjúsági Fő-
városa 2015 és a Sepsiszent-
györgy Európa Kulturális 
Fővárosa 2021 projektekről 
tartott előadást. A marosvá-
sárhelyi Jakab Tibor fotó-
művész a fotográfiáról, mint 
vizuális kommunikációs esz-
közről beszélt, Fekete Zsolt 
képzőművész pedig az Orbán 

Balázs nyomában végzett fotózásba vezette be a 
hallgatókat. Július 3-án Pánzcél Szilamér régész 
a római limeszről, mint európai kultúrtájról szólt,  

Vajda András néprajzkutató az Erdélyi magyar 
értéktár: patrimonizáció, vizualizáció és min-
dennapi használat címmel tartott előadást, míg 
Jakab Albert Zsolt néprajzkutató a kolozsvári 
Kriza János Néprajzi Társaság digitalizált fotó- 
és balladatárát mutatta be Örökség és megjelení-
tés címmel. Szombaton záró beszélgetésre került 
sor.

A rendezvénnyel egyidőben végezték nyári 
gyakorlatukat a Sapientia EMTE marosvásárhe-
lyi Műszaki és Humántudományok Kar Alkal-
mazott Társadalomtudományok Tanszékének  
másodéves diákjai, akik idén is érdekes témában 
vizsgálódtak a községben: ezúttal az okostele-
fonokról volt szó. Ugyanis a számítógép kezd 
elavulni, helyét a mini-számítógépek veszik át, 
a fiatalok már nem nyúlnak a laptophoz sem, ha 
van kéznél internet- és Facebook-képes mobilte-
lefon, az idősek pedig félnek az érintőképernyős 
készülékektől. 

Csíkfalvi Csűrszemináriumok



Feltámadt Székelybós
A Koronkához tartozó, nagyon elöregedő, csupán száz lelkes kis tele-

pülést néhány éve  újra felfedezte a külvilág, erdőségei, csendes környezete 
sok fiatal, értelmiségi magyar embert megragadott, akik itt telepedtek le. 
A faluban megmozdult az élet, az új lakók új szemléletet hoztak: a tavalyi 
év végén létrehozták a Székelybósért Egyesületet, hogy ennek keretében 
munkájukkal felébresszék a falut Csipkerózsika-álmából, felelevenítsék 
régi hagyományait. Rögtön felötlött egy falutalálkozó megszervezésének 
gondolata – vallották be ketten a szervezők és beköltözöttek közül, dr. Ken-
telki Endre egyetemi tanár, egyesületi elnök és Adorján Nimród Attila.

A művelődési otthonban a lakosság egykori képanyagából készült ki-
állítás várta a helyieket és hazatérőket, elmerengeni a múltban, felismerni 
a gyökereket. Az ünnepélyes megnyitón az egyesületi elnök mellett Takács 

Olga, Koronka polgármestere is kö-
szöntötte és igazi ünneplésre biztatta a 
bósiakat, majd a falu szülötteként Nagy 
Márton volt koronkai polgármester 
emlékezett az egykori Anna-napi bú-
csúkról. Az Anna-napról, Szent Anna 
kultuszáról Adorján Szakács Júlia szó-
lott, majd Szövérfi István nyugalma-
zott lelkész, a falu szülötte Székelybós 

múltjába nyújtott betekintést. 
Az itt letelepedett fiatalok gondoltak egy nagyot, és idén a nyár folya-

mán az egyesület támogatásával elkezdték felújítani a katolikus kápolnát: 
a helyiek, valamint Rigmányi Arnold református lelkész vezetésével koron-
kai fiatalok láttak hozzá az épület külső felületének letisztításához, helyiek 
a lépcsőket építették újra, meszeltek, takarítottak. A belső tér felújításán 
már restaurátorok, művészek dolgoztak. A vakolatot leverték, két réteg 
friss vakolatot vittek a falra, majd erre erdélyi falképeket festettek – tudtuk 
meg Kiss Lóránd restaurátortól. A hajlékot a július 26-án délután cerebrált 
Szent Anna-napi búcsúmise keretében ft. Oláh Dénes római katolikus ma-
rosi főesperes szente fel újra. 

A hétvégén megpezsdült a kis település a sok hazatérőtől és főleg az 
Anna-napi rendezvényektől. A kultúrotthon előtt kézműves vásár volt, ahol 
festett poharakat, csuprokat, nemeztáskákat, gyöngyből fűzött ékszereket 
lehetett beszerezni, az udvar árnyékában nemezelés, gyöngyfűzés, bútor-
festés várta a gyerekeket, az apróságokat légvár, édesség, de a marosvásár-
helyi Habakuk ifjúsági bábjátszó egyesület két mesejátékkal is meglepte 
őket, volt arcfestés is, távolabb az üstökben főtt a gulyás, mert az egész fa-
lut meghívták ebédre a szervezők. A magát csupán borbarátnak nevező ko-
lozsvári Vincze László Kárpát-medencei borokat mutatott be, Szőcs Blanka 
pedig a középkori magyar nemesi öltözetek világába kalauzolt vissza, azt 
is megtudhattuk, hogyan alakult ki a „díszmagyar” viselet. Szombat dél-
után a helyi Aranypatkó lovarda bemutatójára sereglett össze a tömeg a 
sportpályán, ahol azok a gyerekek, fiatalok és felnőttek tartottak bemutatót, 
akik idén ültek először lóra a lovarda vezetője, Antalfi Zoltán és André Mó-
nika oktató jóvoltábol. Szombat estére mindenkit Anna-napi batyus bálba 
hívtak a szervezők, vasárnap reggel az ugyancsak bósi Csillagösvény lo-
varda vezetője, Seres Tamás tartott bemutatót, délután a dicsőszentmártoni 
Kökényes néptáncegyüttes pezsdítette meg a magyarok lelkét, majd tánc-
házzal zárult az idei Anna-napi búcsú.

Vakációs bibliahét Koronkában
Június végén-július elején zajlott le Koronkában az a vakációs bilia-

hét, amelyet minden nyáron a KOEN alapítvány által kibocsátott prog-
ram szerint rendeznek református gyerekeknek és ifjaknak – tudtuk meg 
Rigmányi Arnold lelkésztől. Az idei táborban meglepően sokan, majdnem 
kilencvenen vettek részt, ezért több csoportra osztva foglalkoztak velük 
az oktatók: Szövérfi Karolina, Pap Székely Emőke, Pap Enikő Erzsébet, 
Moldován Mátyás Judit, Kovács Timea, Pap István kántor és a lelkipász-
tor. Nekik az ikések is segítettek, akik  jeleneteket tanultak és mutattak be, 
hogy érthetőbbé tegyék az 
Eszter könyvéből származó 
történeteket. Az oktatásra, 
foglalkoztatásokra a parókia 
és a volt felekezeti iskola te-
rületén került sor, a szerve-
zésben segítséget nyújtott a 
koronkai önkormányzat is, a 
résztvevőknek pedig a Tim-
ko pékség biztosított süteményeket. A szervezők naponta leszállították az 
iskolabusszal a táborba a székelybósi gyerekeket is.

Munkában a jeddi önkéntesek
Két közösségi eseményt is szervezett nemrég a Jeddi Önkéntes Szer-

vezet (JÖSZ) – tudtuk meg Adorján Nimród Attila elnöktől. A szervezet 
keretében működő, Dávid Béla és id. Csíki Imre vezette Jeddi Nyugdíjas 
Klub tizenhat tagját vitték el szórakozni és pihenni Marosvásárhelyre a 
fiatalok. Ellátogattak egy minigolf pályára, ahol a tulajdonos lehetőséget 
nyújtott, hogy az idősek meg-
ismerkedhessenek ezzel az 
egyszerű, de érdekes játékkal, 
a szabályzattal, ütőkkel, és ki 
is próbálták, hogyan lehet a 
labdát át- és feljuttatni az aka-
dályokon a célig. Délután egy 
élményfürdőt céloztak meg, 
ahová a JÖSZ jóvoltából ked-
vezményesen kaptak belépőt. 
Adorján úgy véli, ezzel a jó hangulatú nappal, szép időtöltéssel pozitívan 
tölthették fel nyugdíjasokat, mosolyt varázsoltak arcukra.

Két nap múlva Csenteri Attila alenökkel együtt egy jól megérdemelt 
szórakozásra hívta önkénteseit a JÖSZ: egy paintball mérkőzésre, ahol száz 
lövedéket ingyen biztosított a szervezet. Ezzel a közösségépítő eseménnyel 
is szerették volna megköszönni a tizenhét fiatalnak, hogy idejüket áldozzák 
a civil szervezet és a közösség szolgálatára.

Ismét nyitva a Székely Kaszinó
Júliusban ismét megnyitotta kapuját az egykori Székely Kaszinóban 

kialakított művésztelep Szeredában. A Losonczi fivérek, Béla és Csongor 
július 8-án tértek vissza a kisvárosba és egy hónapot szándékoznak itt 
tölteni.  Idén kevesebb művész alkot itt: a marosvásárhelyi Szőcs Zoltán 
„Zörgő” szobrászművész, Tamás Kincső sepsikőröspataki író, mellettük 
pedig Losonczi Béla festeget, aki negyedik éve a Nemzeti Kulturális Alap 
ösztöndíját élvezi, tavalyi alkotásaiból pedig állandó tárlat várja a betérő 

látogatókat. Csongor ezidő alatt a nép-
rajzi tárgygyűjteményt gyarapítja. Két 
évvel ezelőtt kezdett el népi használati 
tárgyakat gyűjteni a Nyárádmentén és 
szívesen fogadja a környékbeliek által 
behozott tárgyakat is. A népi eszközök 
száma gyarapszik, ennek ellenére sok 
mindent kellene még ide behozni, mert 
szeretné, ha egy meghatározó gyűjte-

mény jönne itt létre. Egy péntek este a zene is megszólalt az ódon falak kö-
zött, a székelyudvarhelyi Monyo és Enyed Karcsi érkezett ide jazz zenével 
szórakoztatni a közönséget.

Bukovinai folklórműsor a Nyárádmentén
Gazdag folklórműsorral örvendeztette meg július 20-án Csíkfalva köz- 

ség érdeklődő közönségét a magyarországi Kakasd település Sebestyén 
Ádám Székely Tár-
sulata. A két község 
több mint négy éve 
áll kapcsolatban 
egymással, ezidő 
alatt kulturális egye-
sületeik már több-
ször is találkoztak, 
most pedig lehető-
ség adódott, hogy a kakasdiak színes és gazdag kultúrműsort mutathassa-
nak be a nyárádmentieknek. Ugyanis a Kakasdon élő bukovinai székelyek 
a napokban Bukovinában jártak, ahol nemzetközi folklórfesztiválon vettek 
részt. Az egykor Bukovinában élt népcsoportok ma is találkoznak szülő-
földjükön, és mint egykor, most is együtt szórakoznak. A fesztiválról haza-
felé utazva a magyarországiak Jobbágyfalván mutatták be a Radóci vásár 
című műsorukat. Ennek keretében vistai juhmérési szokást ismertettek, a 
Csillagösvény népdalkör énekelt, majd radóci vásári jelenet keretében mu-
tatták be az egykor együttélő románok, ukránok, lengyelek, székelyek tán-
cait. Sebestyén István mesemondó történetein is szórakozhatott a közön-
ség, amely szatmári táncokban is gyönyörködhetett. Az előadás keretében 
gyűlt adományokat a kakasdiak a csíkfalvi néptánccsoport javára adták át. 
Az Isten áldjon minden magyart című imádságos énekük előadásával és 
közös nótázással zárult találkozón megígérték, hogy idén ismét találkozik 
a két község kulturális, sport vagy önkormányzati küldöttsége.

nyárádmentiKIS ÚJSÁG8 nyárádmentiKIS ÚJSÁG 5

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



Ismét Vidék kaland program
Július 26-án második alkalommal vette kezdetét a Vidék kaland pro-

gram, amelynek célja, hogy magyaroszági fiatalok megismerkedhessenek 
a vidéki életformával. A tavalyi öt után idén hét „kalandor” érkezett a 
Nyárádmentére.

A közel egyhetes időszakban az anyaországi, többnyire értelmi-
ségi fiatalok lehetőséget kapnak, hogy bepillantsanak egy nyárádmenti 
gazda mindennapjaiba, részt vegyenek az éppen akkor folyó munkák-
ban. Ennek ellenére ezt a programot kommunikációs projektnek tartják a 
kezdeményezői, azaz nem az elvégzett munka mennyisége és minősége 
számít elsősorban, hanem megismerni a vidéki valóságot.

A fiatalok számára kihívást jelent, hogy 
lépést tudjanak tartani egy olyan emberrel a 
fizikai munkában, aki erre született, egész 
életében ezt csinálta, míg ők a számító-
gép mellől, az irodai munkából hirtelen 
belecsöppennek egy ismeretlen világba. 
Egyre több az a városi ember, akinek fo-
galma sincs arról, hogy milyen a falusi élet, 
ezért vagy idealizálják azt, vagy undorító, 

harmadrendű világnak tartják – mondta el Antal Zoltán, a Nyárádmente 
Kistérségi Társulás munkavezetője. A kalandban résztvevő fiatalokat 
olyan családoknál helyezték el, akik munkát adtak nekik, és megengedik, 
hogy azok megismerjék az ő életmódjukat. Idén kilenc személy érkezett 
az anyaországból, van köztük marketing- és médiaszakértő, pszichológus, 
gépkarbantartó, térdíszítő. Ők Szeredában, Jobbágyfalván, Szentgericén és 
Nyárádremete községben dolgoznak önkéntesen állattenyésztésben, tejfel-
dolgozásban, zöldségtermesztésben vagy vendéglátásban.

A projekt médianyilvános, azaz minden nap reggeltől estig tévés, fotós 
és újságíró van a dolgozó kalandorok és házigazdáik között, akiknek be 
kell számolniuk napi tapasztalataikról, élményeikről. Ezért is tartja fontos-

nak Antal Zoltán a kistérség számára a kezdeményezést, hiszen a külvilág 
is megismerheti ezt az életformát. A gazdák számára pedig komunikációs 
„tanfolyam” is lesz az egy hét, hiszen kamera elé kell állniuk, beszélniük 
kell, és mindezt meg kell tanulni, ha a mindennnapi életben is el akarják 
adni termékeiket, szolgáltatásaikat. 

A projektet 2011-ben indította Magyarországon az AGRYA, tavalyelőtt 
már székelyföldi, Hargita megyei gazdák is bekapcsolódtak a fiatalok foga-
dásába, tavaly pedig a Nyárádmente is. 

Turisztikai kiadványok készültek
Elkészültek a Nyárád mente értékeit, épített, természeti és szellemi 

örökségét bemutató turisztikai kiadványok. A 24 oldalas Barangolás a 
Nyárád mentén füzet magyarul, románul és angolul jelent meg és kerül 
ingyenes terjesztésre az idén ősszel meg-
nyíló nyárádremetei Turisztikai Információs 
Központban. A füzettel az olvasó a Nyárád 
mentét „teheti zsebébe”. Útitárs, amely 
remélhetőleg áttekinthető, rövid és érthető 
módon lesz kalauza az erre járó turistának.

A 152 oldalas, igényes kivitelezésű 
és nagyobb méretű, A Nyárád mente 
képekben című album térségünk nagykövete, 
könyvborítóban. Egész oldalas fotók, rövid 
leírások, bemutatkozó és miért ne, tükör 
– önmagunk számára. Hátha mi is felkapjuk 
fejünket: igen, vannak értékek a Nyárád 
mentén! Igen: a Nyárád mente vonzó a turis-
ták számára! Menjünk fel a Bekecsre és nézzünk alá. Itthon vagyunk. 

A kiadványok bemutatójára 2015. július 31-én, pénteken 18 órától 
kerül sor a Nyárádszeredai Városi Könyvtárban. Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt.
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Nyárádmenti Napok és hagyományos kézműves kiállítás és vásár
július 31. - augusztus 2., Nyárádszereda főtere


