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Kamondon jártak a jeddiek

Megnyugtatóan jó 
szakaszba ért Jedd és a 
magyarországi Kamond 
testvérkapcsolata, amely 
egy ismerősön keresztül 
indult – mondta el Bá-
nyai István, Jedd alpol-
gármestere. A kamondi-
ak is keresték az erdélyi 
kapcsolatot, a jeddiek is 

a magyarországit, így találtak egymásra. Az első év kölcsönös küldöttláto-
gatásai után 2013-ban alá is írták a testvértelepülési egyezményt. Tavaly is 
mindkét fél ellátogatott a másikhoz, idén a magyarországiak május végén 
utaztak Jeddre egy európai uniós pályázat támogatásával. A látogatást a 
jeddiek a nyáron viszonozták, ők is egy hetet töltöttek Kamondon. Voltak 
a Balatonon, megnézték a sümegi várat, de a devecseri vörösiszap-kataszt-
rófa helyszínére is ellátogattak, barátságos focimérkőzéseket játsztak, részt 
vettek a falunapon, folytatták a tavalyi borkóstolót, de ellátogattak a világ 
egyetlen földalatti lovasarénájába is, ahol épp Mága Zoltán biztosított ki-
tűnő hangulatot a lovasbemutató közben. Hazafelé jövet a fővárosban az 
Országházat is meglátogatták. 

A jeddiek immár nagyon magukénak érzik ezt a kapcsolatot, már nem-
csak a hivatalosságok szintjén működik, hanem a lakosság, családok között 
is baráti szálak képződtek, amelyeket ápolnak is. Bányai István annak a 
híve, hogy egy kapcsolatra kellően oda kell figyelni, ezért nem szándékoz-
nak egyelőre más kapcsolatokat is kialakítani. 

Lassan feltárul a római világ
Hazai, magyarországi és németországi régészek, geofizikusok és egye-

temi hallgatók dolgoztak Mikházán, hogy napvilágra hozzák a földfelszín 
alatt lapuló ókori maradványokat, mindazt, amit egy hatalmas, de letűnt 
civilizáció nyomokban itthagyott tájainkon.

Három ponton zajlottak az ásatások Mikháza alsó végén júliusban és 
augusztusban a Maros Megyei Múzeum és partnerei jóvoltából. Az egykori 
római fürdő épületénél Nicoleta Man vezette a munkálatot. Több helyi-
séget azonosítottak, egyesek 
nagyon jó állapotban maradtak, 
másokat az idő folyamán meg-
rongáltak, elbontották a falakat, 
kitermelték a köveket. Nagy 
épületről van szó, a belső falak 
jól kivehetőek, és egyes termek 
agyagpadlózata is jó állapotban 
maradt és jól kivehető a fürdő 
fűtőrendszere is. Alig ötven 
méterre újabb ásatás zajlik, 
ott az egykori civil település (vicus) nyomait vizsgálják. Itt egy cölöpház 
állhatott, ennek udvarát kutatják éppen – mutatta meg Ötvös Koppány, a 
múzeum munkatársa. Feltehetőleg egy kézműves portájáról van szó, mert 
műhelyre utaló bronz- és vassalak került elő. Az út másik oldalán, a házak 
mögött folyik a legnagyobb feltárási munkálat, az egykori katonai tábort 
(castrum), azon belül is annak legfontosabb épületét, a parancsnoki házat 
vizsgálják – mutatja a részleteket Dobos Alpár. A parancsnoki épület egy-
negyedét tárták fel a három év alatt. Az épült hátsó részén dolgoznak, jól 
láthatók a külső falak és a mellette futó kövezett utca, de rengeteg cserép 
is előkerült. 

A kultúrotthonban felállított műhelyekben a leleteket vizsgálják hazai 
és német régészek. Vass Lóránd készséggel mutatja a megtisztított vagy ép-
pen frissen behozott, tasakba zárt tárgyakat. Találtak tucatjával ruhatűket, 
pénzérméket, de övberett, kulcs, vasszeg, kézművességre utaló fémsalak is 

előkerült, rengeteg kerámiaedény töredéke, tégla- és cserépdarabok. Egyik 
értékes leletük Nyárádremete határában került elő, egy római baltáról van 
szó, de ennél jóval régebbi a táborhelyen talált,  jó állapotú római bilincs, 
amelynek jól látható a zárszerkezete is. 

Szentgericén találkoztak a marosi kör 
unitáriusai

Augusztus 22-én Szentgerice adott helyet az immár ötödik Maros köri 
unitárius találkozónak.

Idén kétnapos volt a rendezvény: Kiss Zsuzsanna iklandi-nagyernyei 
lelkész kezdeményezésére a fiataloknak is programot szerveztek. Péntek 
délután mintegy negyven fiatal találkozott, szórakozott, egyháztörténeti 
előadást hallgatott, tábortűz mellett énekelt, gitározott. Az egyházközsé-
gek küldöttségei szombaton délelőtt érkeztek a találkozóra, amely a he-
lyi templomban tartott ünnepi istentisztelettel vette kezdtetét. Ft. Gyerő 

Dávid főjegyző, püspökhelyet-
tes, az unitárius egyház modern 
elveinek vallója, az unitárius vi-
lágszövetség első erdélyi elnöke 
hirdette az ünnepi igét: minden 
megszületett ember Isten gyer-
meke, mindenkiben ott van az 
istenképűség, és ennek elérése a 
cél. Az ember nem eleve elren-
delt életet él, hanem szabadság-

gal van megáldva, és akinek céljai vannak, annak a sors engedelmeskedik. 
A Nyárád, Küküllő, Maros vidékéről érkező ünneplőket Varró- 

Bodoczi Barna szentgericei lelkész üdvözlte, Benke Emma és Iszlai Bálint 
szavalt. Nagy Zsigmond köri felügyelő gondnok szerint az unitáriusoknak 
meg kell teremteniük azt a világot, ahol mindenki megfoghatja a másik 
ember kezét. Most igazán felértékelődik a kisközösségek szerepe, mert az 
évszázados európai  értékek veszélybe kerültek – figyelmeztett az elöljáró. 
Sándor Szilárd lelkész azért mondott köszönetet, hogy a Jobbágyfalváról 
indult csírát, kezdeményezést sokan felkarolták, ápolják. 

A templomi ünnepség után a kultúrotthonban kötetlenebb program 
folyt: a színpadon huszártáncot, ifielőadást láthattunk, de a szabédiak és 
erdőszentgyörgyiek néptáncműsorának is tapsolhatott a népes közönség. 
Eközben a téren több unitárius gyülekezet képviselői bográcsgulyást ké-
szítettek a találkozóra érkezetteknek.

Kecskés Csaba esperes szerint az ötödik köri találkozó egy mérföldkő 
is. Ilyenkor sikerül megszólítani a hívek nagy részét, akik mindig eljön-
nek, de a fiatalok programja is biztató kezdeményezés a jövőre nézve. Az 
öt éve elindult szeretetláncba sokan bekapcsolódnak és évente eljönnek 
örvendezni, hitükben erősödni, szeretetből példát mutatni – nyilatkozta la-
punknak az esperes, aki azt is elmondta: nemrég az egyházi főtanács a köri 
tevékenységeket elemezte, és igencsak dícséretesnek minősítette a marosi-
ak azon kezdeményezését, hogy évente találkozókat szerveznek.

Újra a színjátszó táborban
Augusztus 9-15. között Kőrispatakon dolgoztak és tanultak a résztve-

vők a tizenegyedik diákszínjátszó táborban.
A gyerekek jól érezték magukat, munkával, tanulással, játékkal, sza-

badidős foglalkozásokkal töltötték a hetet, és a bemutató előadásokból 
kiderült: hasznosan is – összegzett Kovrig Magdolna tanárnő, a szervező 
erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület elnöke. Idén hetven-
két személy vett részt, Erdőszentgyörgyről négy, Csíkfalváról két csoport 
érkezett a táborba, és volt egy vegyes csoport, amelyben marosvásárhelyi, 
székelyudvarhelyi és celldömölki gyerekek dolgoztak. Az oktatást a cell-
dömölki Soltis Lajos Színház kilenc munkatársa végezte, akik rendkívül 
igényes és pontos munkát végeztek. Köszönet illeti azokat a szentgyörgyi 
és csíkfalvi pedagógusokat is, akik nemcsak felvigyázóként, hanem okta-
tóként is bekapcsolódtak a munkába, hogy otthon majd tovább foglalkoz-
hassanak a gyerekekkel, ugyanis egy hét alatt nem lehet csodát művelni 
– sorolta a tanárnő, aki úgy érzi: a közönség visszajelzése alapján itt mégis 
csodák történtek az elmúlt napokban. 

A csíkfalvi csoportokkal a celldömölki színház vezetője, Nagy Gábor 
és Bálint Károly színész dolgoztak, Machiavellitől A fráter, Shakespeare-
től a Szentivánéji álom című darabokat dolgozták fel sikeresen. A csíkfalvi 
Marton Endre diák  már nyolcadszor vett részt a színjátszó táborban, és 
a tavalyihoz képest könnyű darabot dolgoztak fel, ezért számára ez nem 
jelentett különösebb kihívást. Mégis mindig sokat lehet tanulni, idén is a 
szép, kifejező beszéd elsajátításában volt hasznára a hét, és a néhány nap 
alatt mindig másokká válnak – vallotta be lapunknak.

A temp-
lomi hálaadás 
után a tömeg a 
F a l u m ú z e u m 
udvarán gyüle-
kezett, ahol a fi-
atalok nevében 
Bereczki Éva 
egy novellával 
köszöntötte a 

helyieket és elszármazottakat, majd a jobbágyfalvi 
Nagy Ferenc Férfikar köszöntötte énekhangjával az 
ünnepet, nyárádmenti és Bartók-gyűjtötte jobbágytel-
ki dalokat adva elő.

 „Különbözőek vagyunk, de van bennünk egy 
közös pont, a szülőföldünk, ahová mindig szívesen 
térünk vissza” – mondta ünnepi beszédében Barabási 
Ottó plgármester. Sokaknak Jobbágytelke az otthonuk 
akkor is, ha mindennapjaikat nem is itt élik, de szívük-
ben itt van a családjuk, gyökereik, felejthetetlen em-
lékeik. Az ünnep az emberi lélek öröme, az ünnepben 
szabadságát élheti meg, hiszen az ember szabadságra 
született. „Azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvény 
nélkül nem teljes a falu élete, ezért szorgalmazom, 
hogy minden évben hazahívja a harang csengése az 
elszármazottakat erre az ünnepre.”

Az ünnepi alkalom a családi és közösségi ebé-
dek után délután a kultúrotthonban folytatódott, ahol 
a helyi hagyományőrző néptánccsoport kis- és nagy-
csoportja mutatott be táncokat. A falu régi barátja, a 
budapesti Stoller Antal (Huba) egykori néptáncos és 
táncmester véleménye szerint ezek a fiatalok mára 
”levetkőzték” mindazokat a táncbeli kötöttségeket, 
amelyek a Balla Antal vezette csoportra jellemzőek 
voltak néhány évtizede. A szakembertől megtudtuk 
azt is, hogy néhány hete a Magyar Művészeti Akadé-
mia jóvoltából Varró Huba személyében ösztöndíjas 
szakoktatója is van a tánccsoportnak.

Ugyanekkor ünnepelték Jobbágytelke és a hol-
landiai Eijsden közötti testvéri kapcsolat huszonöt 
évét is. A hollandok 1990 elején érkeztek először se-
gélycsomagokkal a faluba. A lakosság a negyven éves 

diktatúra után ki volt éhezve mindenféle segítségre: 
ruhára, cipőre, nyugati műveltségre, de főleg emberi 
szeretetre és pártfogásra – fogalmazta meg Barabási 
Ottó polgármester. Mindezt megkapták a jobbágy-
telkiek a hollandoktól, de ennél többet is: az azóta is 
minden évben érkező ruha- és kerékpárszállítmány 
mellett közösségi célokat is támogattak a barátok: a 
helyi iskolába bevezették a vizet, zuhanyzót állítot-
tak fel, támogatták a kultúrotthon felújítását, az ehedi 
kultúrotthon villanyrendszerének felújítását, továbbá 
a község számára Jobbágytelkén felépült egy korsze-
rű orvosi központ. Minden évben karácsonyi szeretet-
csomaggal is meglepik a lakosságot, de nemegyszer 
a községen kívüli falvak rászorulóinak is jut a nyu-
gati adományokból. Mindezért jelképesen egy tortá-
val mondtak köszönetet a nyárádmentiek, de a helyi 
fiatalok is megköszönték a huszonöt éve született és 
ma is tartó barátságot, továbbá azt a segítséget, ame-
lyet a táncosok is megkaptak. Jelképes ajándékukat a 
testvérkapcsolatot és segélyprogramokat helyben irá-
nyító, a Nyárádmentén sok időt töltő Jan de Wittenek 
nyújtották át, aki magyarul szólott az őket ünneplők-
höz.

A napraforgó, mint az őrült 
röpül a pusztán egymaga, 
a tébolyító napsugárban 
kibomlik csenevész haja. 

Bolond lotyó - fejére kapja 
a sárga szoknyáját s szalad, 
szerelmese volt már a kóró, 

a pipacs és az iszalag, 
elhagyta mind, most sír magában, 

rí, és a szörnyű napra néz, 
a napra, úri kedvesére, 

ki részeg s izzik, mint a réz.
Aztán eszelősen, bután 

rohan a gyorsvonat után.

Kosztolányi Dezső
Napraforgó
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– Augusztus 8-án Jobbágytelke is ünnepelt, katolikus közössége kisbúcsút tartott. Szent 
Lőrinc napja „fogadott búcsú” a faluban: egy 18. századi szörnyű jégverés óta minden évben 

ezt a napot Istennek és egymásnak szentelik. –
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Sikeres községi napok Ákosfalván

Idén is sikeres községi napokat rendeztek augusztus 21-23. között Ákosfalván, de idén néhány újdonság 
is volt. Például a nyitórendezvényen nem autósók és motorbiciklisek, hanem huszárok és fúvószenekarok 
vonultak az utcán, ami a nemzeti identitástudathoz és történelemhez kapcsolható. Osváth Csaba pol-
gármester a községhez méltónak véli a háromnapos rendezvényt.

Kitüntették a volt elöljárókat
A helyi tanács döntése értelmében a község-

vezetés Pro Urbe díjat adott át azoknak az elöljá-
róknak, akik a község felemelkedésén dolgoztak 
1990 és 2000 között: Tollas Gábor, Szabó Lóránd 
és Veres Gáspár volt polgármestert tüntették ki, az 
alpolgármesterek sorából Vajda Györgyöt (Zsoli) 
és a tizenkét évig kötelességtudóan dolgozó Far-
kas Gyulát. Ezen kívül tizenkilenc helyi tanácsos 
kapott elismerést, további kilenc már elhunytnak 
a hozzátartozói vehették át apost-mortem okle-
velet. Osváth Csaba úgy érzi, a történelmet nem 
szabad szőnyeg alá seperni, ezért kezdeményezte 
az elismerések kiosztását és ezt a helyi tanács el 
is fogadta. 

Az ün-
nepségen jelen 
volt a megye 
prefektusa és 
helyettese, a 
megyei tanács 
alelnöke, az 
RMDSZ orszá-
gos és megyei elöljárói, továbbá a holland Nij-
kerk, a belga Kasterlee, a felvidéki Madar, a ma-
gyarországi Beled, Edve, Dénesfa, Sopronnémeti, 
Kömlő és Vaja küldöttségei. Ez utóbbi hárommal 
idén léptek kapcsolatba, fel kell leltározniuk el-
képzeléseiket, és meg vannak győződve, hogy 
sikeresen együtt tudnak működni – mondta el 
Osváth Csaba, aki büszke arra, hogy ekkora kül-
döttséget tudtak fogadni, keretet tudtak biztosíta-
ni az ismerkedésre, tanácskozásra és ünneplésre. 
Ünnepi beszédében a polgármester Tamási Áront 
idézte: nem kell Amerikáig mennünk, hogy meg 
tudjuk, hol vagyunk otthon. Az az infrastruktúra, 
fejlődés, haladás, amely a Közép-Nyárádmen-
tén tapasztalható, lehetőséget biztosít, hogy az 
emberek itthon maradjanak,  együtt érezzenek, 
dolgozzanak és ünnepeljenek. Az anyaország és 
Erdély kapcsolatai pedig akkor működnek, ha a 
testvérkapcsolatok is működnek.

Az ünnepségen jelen volt Gyopáros Alpár, 
a FIDESZ országgyűlési képviselője is, aki öt 
rábaközi település küldöttségét kísérte el testvér-
településeikhez a Nyárádmentére. A két térség 
településeinek kapcsolatáról szólva kifejtette: ha 
azokról nem mondunk le, úgyanúgy kultúránkról, 
nyelvünkről sem, akkor ezek megtartanak ben-
nünket. Ugyanakkor elismerően szólt az évezre-
den keresztül megtartott nyárádmenti kultúráról, 
néptáncról és gasztronómiáról. 

Szombaton is folytatták
A pénteki ünnepé-

lyes megnyitó és kitünte-
tések átadása után Jakab 
Roland hegedűjátékával, 
a Bekecs néptáncegyüt-
tes kiváló műsorával, a 
New Proscenium és a 
Corax fellépésével kez-
dődtek a színpadi műso-
rok és a vásári forgatag 
Ákosfalván. Szombaton 

délelőtt már állt a vásár, a játszótér, forgatták a 
rostélyokon a jó falatokat, csapolták a sörös-
hordókat, de ezúttal disznóvágást is beiktatott a 
szervező önkormányzat és Napsugár népjóléti 
egyesület, így gulyások, pörköltek rotyogtak a 
bográcsokban, hús sült a tűz fölött. Idén az ön-
kormányzat, a Napsugár, a helyi RMDSZ, az 
Ákosfalváéet Egyesület, Szövérd, Göcs, Szé-
kelyvaja, Kisgörgény, Cserefalva, Szentbenedek, 
Harasztkerék,  Edve, Beled és Dénesfa képviselői 
sürögtek-forogtak, hogy a vendégeknek és láto-
gatóknak ebéddel szolgálhassanak.

Közben a műfüves pályán lábtenisz bajnok-
ság zajlott nyolc benevezővel, a minifocira pedig 
tíz csapat jelentkezett be. Szombat délelőtt a kö-
zségbe érkeztek Erdőszentgyörgy, Nyárádremete, 
Csíkfalva, Jedd önkéntes tűzoltói, akik a helyi 
alakulattal együtt Backamadarastól Kisgörgényig 
járták be autókkal a településeket, majd egy kis 
vetélkedőt is szerveztek: pezsgőt nyerhetett az, 
aki a tömlő kigurításával célt ért. “Nem a verseny 
a lényeg, hanem a találkozás, hisz nem egymás 
versenytársai vagyunk” - összegzett Móré Ti-
bor ákosfalvi 
v é s z h e l y z e t i 
p a r a n c s n o k . 
Ezután a helyi 
rohammentősők 
bevonásával azt 
mutatták be a 
közönségnek, 
hogyan zajlik egy sérült személy kimentése egy 
balesetet szenvedett autóból. 

Délután a magyarországi Katicabogár együt-
tes lépett színpadra, ezután a községbeliek: a 
székelyvajai furulyások, iskolások és óvodások, 
a szentbenedeki Reménység néptáncccsoport, az 
idei Zavaros a Nyárád népdalvetélkedő díjazottai 
és a szentgericei Gyöngyösbokréta néptáncosai. 
Este ismét koncetsorozat következett, ezúttal 
Antal Timit, Homonyik Sándort és Kalyt láthatta-
hallhatta színpadon a többezres közönség.

Sűrű, tartalmas program
Vasárnap folytatódott a minifoci bajnokság, 

amelyet végül Somosd nyert meg, megelőzve 
Ákosfalvát és Göcsöt, délután pedig a Hajlik a ró-
zsafa címmel ismét nótaműsorra került sor Mik-
lós Szilvia, Szilágyi Sándor és meghívott előadók 
fellépésével, Jakab Attila zenekara kíséretében. 
Este nyolc után viszont a szórakozásnak adták át 
a színpadot és a teret: tizenkét lány fellépésével 
a Marosszék Szépe nevű szépségverseny zajlott, 
közben neves fellépők koncerteztek. Elsőként 
a Jó Laci 
b e t y á r 
mula tósa i 
jöttek, de a 
szászrégeni 
Titán is szót 
kért, majd 
L. L. Junior 
is színpadra 
lépett a közönség nagy örömére, végül pedig az 
MC Hawer és Teknő. Hajnali két órakor ötperces 

tűzijátékkal zárult a rendezvénysorozat.

Szórakozás és értékőrzés
Osváth Csaba polgármester sikeresnek, a 

községhez méltónak véli a háromnapos rendez-
vényt, szerinte évről évre nő a színvonal, és azt 
sem tartja véletlennek, hogy az éjfélre tervezett 
zárómomentum csúszott: igen magasak az igé-
nyek. De ezeket sikerült teljesíteni, a három nap 
alatt tizenöt-húszezer közé tehető a községköz-
pontban megfordulók száma. Mindez biztatás és 
jelzés arra nézve, hogy a nyárádmentiek a min-
dennapi munka után igénylik a pihenést, szóra-
kozást, a kapcsolatépítést. Ezért is megtisztelő, 
jóleső számukra, hogy anyaországi, felvidéki, 
belga és holland testvértelepülések küldöttségei 
érkeztek a községbe, megyei és országos elöljá-
rók és Gyopáros Alpár FIDESZ-es országgyűlési 
képviselő is megtisztelték jelenlétükkel a rende-
vényeket. A Szent István napi búcsút Ákosfalván 
akkor is megünnepelték, amikor tiltva volt, ezt át-
vették a rendszerváltás után és erre építették fel a 
községnapokat, amely idén is megmutatta, hogy 
a szórakozás mellett a nemzeti hovatartozásunkat 
kifejező értékeket is őrzik a Nyárádmentén.

Ismét volt Marosszék Szépe
Idén tizenkét lány vett részt a Marosszék 

Szépe nevű, megyei méretű szépségversenyben, 
akik a koncertek között vonultak színre utcai vi-
seletben, fürdőruhában és koreográfiával, majd 
estélyiben, és nem könnyű munkát adtak a zsűri-
nek, amely a szoros pontozás nyomán alakította 
ki a végső rangsort és szólította díjazásra a leg-
szebbeket: az idei Miss Bikini címet 195 ponttal 
a backamadarasi Simon Margit Krisztina szerez-
te meg, 196 ponttal második udvarhölgy lett az 
ákosfalvi Radu Éva Claudia, első udvarhölggyé 
205 ponttal a marosvásárhelyi Székely Orsolyát 
választották, míg a királynői címet jelző korona 
207 ponttal a szentdemeteri Balázs Tünde fejére 
került.

Orbán Ágota főszervező és munkatársa, 
Tóth Zsuzsánna úgy érzik: nehéz, de szép és ér-
dekes versenyen vannak túl. A lányoknak kezdet-
ben önbizalomhiányuk volt, de nagyon gyorsan 
tanultak és a végére nagyon jól összehoztak min-
dent. Ágota és Zsuzsánna úgy vélik, az ákosfalvi 
verseny rangos esemény, volt nyerteseik már ott 
vannak a hazai és külföldi országos versenyeken 
is, így az itteni megmérettetés nagy dobogót je-
lent mindannyiuk számára. Két dolog szükséges 
a színvonal további emeléséhez: még több támo-
gató és jóval több szép lány!

Vendégoldal: Ákosfalva
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A Jeddi Napok keretében harmadszor került 
sor Pálinkafesztiválra. Idén nem a ter-
melők külön-külön, hanem az őket tö-
mörítő szervezet mutatta be a nedűket.

A falunapi programokat úgy állí-
tották össze, hogy mindenki megtalálja 
benne a neki tetszőt, akár magyar vagy 
román, akár ifjú vagy idős lenne. És 
ha egy falunapi programot valamivel 
színesíteni lehet, az egy többletet hoz a 
többi településhez képest – összegzett 
Bányai István alpolgármester, aki elmondta: a fa-

lunapok programját a már harmadszorra megren-
dezett Pálinkafesztivál teszi 
hangulatosabbá. Idén volt a 
legnagyobb a kínálat a gyü-
mölcspárlatból, de a termelők 
egyetlen standon állították ki 
a pálinkát az Erdélyi Pálinka 
Lovagrend Egyesület égisze 
alatt. A hat termelő mindeni-
ke megjelenítette kínálatát: 
marossárpataki, nyárádszent-

simoni, sepsiszentgyörgyi, etédi, kibédi és orosz-

hegyi nedűt. Az idén félszáz pálinkafajtát mutattak 
be a termelők. 

Az alakuló lovagrenddel kapcsolatban a pálin-
kafőzők elmondták: érzik ennek előnyét, és együtt 
erősebbek, mint külön-külön, ezért megpróbálnak 
majd a törvénykezésre is ráhatni, hogy Románi-
ában is kialakuljon a pálinkakultúra. Az is előny, 
hogy a tagok néha össze tudnak ülni, meg tudják 
beszélni az eredményeket és nehézségeket. A pá-
linkafőzés nem mindennapos vállalkozás, ezért ők 
nem verseny-, hanem épp segítőtársai egymásnak 
és ez nagyon jó dolog.

Lovagok hozták a pálinkát Jeddre

Jó hangulatú, sikeres falunap keretében első 
alkalommal találkoztak augusztus 9-én Vajában a 
helyiek, elszármazottak és vendégek. 

Reggel autóra ülve ébresztette a falut a helyi 
fúvószenekar, s közben az iskolaudvaron felállítot-
ták bográcsokat és előkészítették az ebéd hozzáva-
lóit. A református templom harangjai pedig ünnepi 
istentiszteletre szólítottak mindenkit, ahol Pápai 
László tiszteletes prédikációja után Zöld György 
volt lelkész szólt az ünneplőkhöz. Istentisztelet 
után ismét az iskolaudvara sereglett a tömeg, ahol 
találkozhattak az egykori diákok és azok a peda-
gógusok, akik az 1960-as évektől 1990-ig a falu-
ban tanítottak. Ebéd után Szabó Emilia tanítónő 
mutatta be nemrég megjelent falumonográfiáját, 
László-Fábián Júlia tanítónő pedig újonnan megje-
lent könyvét, a Vidám vajai villanásokat. A délután 
folyamán a szervezők díszoklevelekkel köszönték 

meg mindazok munkáját, akik az elmúlt évtizedek-
ben a falu felemelkedésén és nevének öregbítésén 
dolgoztak valamilyen területen. Így az 1958-ban 
létrejött fúvószenekar alapító tagjai vagy a már 
elhunytak hozzátartozói kaptak elismerő oklevelet, 
és díjazták annak a helyi 
focicsapatnak egykori 
tagjait is, akik az 1970-
es években megyei 
bajnokságig jutottak el 
ebben a sportágban, s 
nem feledkeztek meg a 
volt Pillangó ifjúsági táncegyüttes tagjairól sem. 
Természetesen egykori pedagógusait sem felejtette 
el kitünteni a falu, tizenhat jelenlevő tanárt, tanítót 
is köszöntöttek. 

Délután a színpadon a helyi iskolások is fel-
léptek furulyajátékkal, népdallal, nép- és modern-

tánccal, a szentgericei fiatalok pedig néptánccal 
szórakoztatták a közönséget, a műsor fénypontja 
pedig a Bekecs néptáncegyüttes fellépése volt. Este 
az ugyancsak helyi László Ferenc zenekara szóra-
koztatta a tömeget, majd Szabadi Nóra, Ördög 

Miklós és Bokor Barna koncertezett, 
aztán hajnalba nyúló szabadtéri buli 
következett. 

László-Fábián Júlia szervezőtől 
megtudtuk: már nagyon régen sze-
rették volna, hogy alkalmat nyújt-
sanak az elszármazottakkal, volt 

pedagógusokkal való találkozásra, ezért szervezték 
meg első alkalommal a faluünnepet, de a siker után 
remélhetően folytatás is lesz.  A szervezési munkát 
felvállaló tizenöt éves Székelyvajáért Egyesületet 
anyagiakkal Ákosfalva községi tanácsa, helyi vál-
lakozók és a helyi lelkész támogatta.

Ünnepeltek Székelyvajában

A magyarországi Kakasdra utazott 
augusztus 19-én Csíkfalva küldöttsége, 
a testvértelepüléssel ünnepelni Szent Ist-
ván napját. A 20-iki ünnepi szentmisén 
Mayer Mihály püspök, kakasdi plébános 
azt hangsúlyozta: ez az ünnep azt is mu-
tatja, hogy a magyarság együtt akar len-
ni, hiszen Kakasddal együtt ünnepelt az 
erdélyi Csíkfalva, a felvidéki Deáki és a németor-

szági Radibor küldöttsége – mondta 
a püspök, aki megszentelte a ke-
nyeret, amelyben Isten az ő áldását 
mutatja meg. A településen 25 éves 
hagyomány a kenyér megszentelése, 
majd felszeletelése és szétosztása.

Az államalapító szent király ün-
nepét egybekapcsolták a hagyomá-

nyos kakasfőző versennyel, amelyen a csíkfalviak 

is részt szoktak venni. Bőséges mennyiségű kakas-
hús került a főzőedényekbe, ebéd előtt előkerültek 
a butykosok is, a csíkfalvi küldöttség által felkínált 
pálinka és juhsajt elnyerte mindenki  tetszését, míg 
a kézműves asztaloknál a felnőttek és gyerekek 
dolgozhattak, volt kispályás focibajnokság, az ap-
róságoknak a légvár, arcfestés. Az ebéd utáni nótá-
zás és jó hangulat az egész délutánt uralta, majd az 
éjszakába nyúló bálban is folytatódott.

Kakast főztek a kakasdiaknak

Szinte egy hetes kalandban és munkában 
volt részük azoknak a magyarországi fiataloknak, 
akik július utolsó hetében nyárádmenti gazdákhoz 
jöttek önkéntesen dolgozni és tanulni. A Vidék 
kaland programot öt éve szervezi meg a Fiatal 
Gazdák Magyarországi Szövetsége, az AGRYA, és 
idén már másodszor volt az, hogy székelyföldi és 
nyárádmenti gazdákhoz is érkeztek magyarorszá-
gi fiatalok. Szakács Roland, az AGRYA alelnöke 
reményét fejezte ki, hogy még sokáig fognak a 
nyárádmentiekkel közösen dolgozni, hiszen jó ta-
pasztalataik vannak, míg a programban résztvevő 

magyarországi fiatalok sokat tanulnak itt.
Idén hét fiatal anyaországi érkezett a Nyárád-

mentére, ők Remetén, Deményházán, Szeredában 
és Szentgericén dolgoztak és tanultak családi gaz-
daságokaban. Volt akit a nyárádmenti konyha, a fi-
nomságok leptek meg, volt aki juhászbotot is meg-
tanult faragni, másoknak a juhterelés, fejés vagy a 
villanypásztor jelent maradandó emléket, de olyan 
embereket ismertek itt meg, akik bearanyozták éle-
tüket, akiket tisztelni tudnak ezután, és megtanul-
ták: itt a gazdagságot nem pénzben mérik, hanem 
abban, hogy ki mennyire szereti állatait, a vidéket 

és embertársait. A Facebookon szervezett szavazás 
eredményeként Ducretot 
Jade lett a tiszteletbeli er-
délyi gazda, aki kérdésünk-
re elmondta: csupa közvet-
len emberrel találkozott itt, 
ez megkönnyítette dolgát, 
de a tájjal sem bír betelni. 
Szívesen maradna, de ott-
hon feladatok várják, ám 
reméli, visszatérhet még 
magánemberként.

Elbúcsúztak a kalandorok

A   backamadarasi  IKE szervezésében aug. 
15-én másodszor  került  sor a  Neked szól a dal 
keresztyén  zenefesztiválra  a  mada-
rasi  kultúrotthonban. Az  ifjak  oda-
adással készültek az alkalomra  és 
Isten kegyelmének, valamint a jó 
csapatmunkának  köszönhetően sike-
resnek  és  áldásosnak bizonyult a ze-
nefesztivál. Az eseményre  öt együttes 
kapott meghívást:  az After5, amely-
ben két madarasi IKE tag is szolgál,  a Szőkefalvi 
Ifjúsági Zenekar,  a gegesi  Ajándék  zenekar,  a  
Bede-Szentháromsági  zenekar és  a szervező helyi  
IKE csoport frissen alakult zenekara. Az  eseményt  

megtisztelte  jelenlétével  Backamadaras  község  
polgármestere, Turbák  Zoltán   is, megköszönve 

a helyi IKE lelkes csapatá-
nak, hogy a frissen felújított 
kultúrotthonban  szép  rendet 
varázsoltak és ilyen rangos 
esemény  színhelye lehet a 
falu.  

A zenefesztivál  kezdetén 
a  házigazda  lelkész,  Koncz  

László Ferenc tartott  áhítatot,  azt  hangsúlyozva, 
a keresztyén  ifjúság feladata a világban, hogy az 
evangéliumból táplálkozva lelkeket ízesítő  szolgá-
latot végezzen Isten kegyelme és szeretete által. A 

zenekarok szolgálata közben nt. Bíró István  espe-
res  is  köszöntötte  az eseményen  résztvevőket  és  
megköszönte  a szervező  ifjúságnak  a  szolgálatát, 
amely nem más, mint misszió és evangélizáció. 
Paizs  József  segesvári  segédlelkész  előadása  azt  
fejtette ki: ez a zenefesztivál  is arra  hivatott, hogy  
gyógyítsa  a  lelkünket. „Áldott  esemény volt  a 
szolgálatra, evangéliumhirdetésre, a közösségte-
remésre és Isten dicsőítésére  ez a  zenei fesztivál.  
Istené  legyen a  dicsőség ezért  az eseményért is, 
de  köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ado-
mányaikkal  segítették a  lelkes ifjúsági csapatot 
az esemény megszervezésében” - mondta Koncz 
László Ferenc.

Zenefesztivál Madarason



Felavatták a szeredai idősotthont
Július 31-én megyei és helyi elöljárók, magyarországi testvértelepülési 

küldöttségek jelenlétében adták át a nyárádszeredai orvosi-szociális köz-
pont új épületét. Tóth Sándor polgármester köszönetet mondott elődjének, 
Dászkel Lászlónak, aki munkatársaival évekkel ezelőtt kezdeményezte a 
létesítmény fejlesztését, míg neki és társainak csupán ennek kivitelezése, 
befejezése volt a feladatuk. Szabó Árpád, a Maros Megyei Tanács alel-
nöke egyike volt azoknak, akik 2002-2003-ban a Rhemedium alapítvány 
keretében kezdeményezték egy szeredai idősotthon létesítését, a pályázatot 
2004-ben nyújtották be PHARE-alapokra, így épült meg az első intézmény 
– mondta el az alelnök, aki szerint a helyi kiskórházat is ilyen szintre kell 
emelni, így itt kialakulhat egy, a városhoz méltó szociális-orvosi központ.

Nagy Zsigmond alispán az utóbbi huszonöt év legnagyobb szeredai 
megvalósításaként méltatta az ott-
hont. Bevallotta: sosem értett egyet a 
helyszínnel, de akkor nem volt más 
választásuk, azonban mára kiderült, 
mégis szerencsés volt a helyválasztás, 
mert orvosi rendelők és kórház közé 
épült az otthon.

Szentgyörgyi Ildikótól, az orvo-
si-szociális intézmény igazgatójától 

megtudtuk: az első épület felújítása és egy második, háromszintes épület-
testtel való megtoldása révén az intézményben kilencről huszonhétre nőtt 
az ellátott személyek száma, a kezdeti három hellyett most tíz szobában 
helyezhetik el az ellátott időseket. Az épületben irodák, konyha, mosóda, 
raktárak, halottasszoba, lift is van, a klubhelyiségben egészségfenntartó 
erőgépek is vannak, a szobákban nővérhívó felszerelés, az udvarra belép-
tető rendszerrel lehet bejutni, de új orvosi felszereléseket is vásároltak. 
Elismerte: az épület hátránya, hogy kis helyen vannak, de előnye, hogy 
mindennel el vannak látva, orvos és mentőautó van mellettük, és habár el 
vannak rejtve, mégis központi helyen vannak a kisvárosban

Átadták a szeredai könyvtárat
A városnapok keretében július 31-én adták át az új helyiségbe köl-

töztetett könyvtárat. Tóth Sándor polgármester elmondta: kérdés, hogy a 
mai internetes világban meg tudjuk-e tartani a klasszikus értelemben vett 
könyvtárat úgy, hogy az ne az egykori „sablonos” könyvhalmaz legyen, 
hanem fel tudjon zárkozni a mai kívánalmaknak megfelelően, és olyan 
programokkal tudják megtölteni, ahová szívesen eljönnek az idősebbek is 
olvasni, beszélgetni, de a fiatalok is összegyűlhetnek, hogy kisebb irodalmi 
vagy társadalmi rendezvényeket szervezve kellemesen tölthessék el sza-
badidejüket.

Antal Zoltán, a Nyárádmente Kistérségi Társulás ügyvezetője elmond-
ta: a kistérség új kiadványokat is szerkesztett, közöttük olyanokat is hozott, 
amelyek frissen napja kerül-
tek ki a nyomdából. Balássy 
András, a kistérségi LEADER 
egyesület munkatársa kisfil-
mekben és egy kiadványban 
hozta el az érdeklődőknek 
azokat az eredményeket, ame-
lyeket az elmúlt két-három 
évben felmutatnak a nyárád-
menti emberek az európai for-
rások felhasználása révén. A 
kistérség „ráharapott” a LEADER program lehetőségeire, hogy a turisztika 
terén is letegyen valamit az asztalra, és két turisztikai projektet is meg-
valósított: mindkettő keretében információs anyagokat készítettek – albu-
mokat, turistakalauzokat, térképeket, kiadványokat, de lesz egy internetes 
bemutatkozó és szállásfoglaló felület is.

A rendezvényen Novák Zoltán történész mutatta be a néhány hónap-
ja megjelent Együtt és külön: az erdélyi magyarok önszerveződése című 
kötetet, amely tucatnyi erdélyi szerző tanulmányát foglalja magába arról, 
hogy különböző városokban 1989-ben és 1990-ben hogyan szerveződött 
újra a magyarság egy olyan diktatúrát követően, amely már a magyarság 
létét veszélyeztette. 

Záróakkordként az önkormányzat itt nyújtotta át idei érdemdíját: ezt 
Tőkés Anna Erzsébet nyolcadik osztályos tanuló kapta, aki az elmúlt tanév-
ben részt vett nemzetközi tantárgyversenyeken és tisztesen helytállt. A ki-
tüntetéssel egy kétezer lejes könyvutalvány is jár, amelyet a lány felkészítő 
tanárával, Nagy Imrével óhajtott megosztani.

Gazdag térségi napok Szeredában
Augusztus 1-2-án Nyárádszeredában zajlottak a kistérségi napok is. 
A kisváros főterén szombaton és vasárnap kézműves és helyi termé-

kek kiállítása és vására zajlott a kistérségi társulás rendezésében, a Ma-
ros Megyei Tanács támogatásával. A sátrakban a termelők és kézműve-
sek sokféle portékát kínáltak a székely kapun belépő kíváncsiskodóknak: 
szamakalapokat és -díszeket, szőtteseket, kerámiatárgyakat, népi ruhákat 
és díszmagyar viseletet, csipkét, szőttest, mézeskalácsot, gyertyát, virágdí-
szeket, különböző technikákkal készült ékszereket, a termelők pedig sajtot, 
hentesárut, házi kenyeret, lekvárokat, szörpöket, mézterméket, pálinkát, de 
főtt kukoricát, lángost, kürtös kalácsot is lehetett vásárolni, és egy gyü-
mölcsleveket préselő autót is meg lehetett tekinteni, míg a testvérváros, 
Mór borászai pincéik jóféle nedűivel kínálták a hozzájuk betérőket A gye-
rekeknek oktatósátrat is felállítottak, ahol a néhány kézműves mesterség 
fortélyait leshették meg. Minden korosztály számára szóló változatos prog-
rammal várták a szervezők a látogatókat, érdeklődőket. Szombaton délelőtt 
huszárok és lófő székelyek vonultak be a főtérre, majd délben a városvégi 
lovardában Pászka Lehel és Kodolányi Réka lovasbemutatójára került sor. 
Délután autós, motoros ügyességi bemutató volt, a foci kedvelői éjszakai 
kispályás tornán vehettek részt, a szeredai öregfiúk az ASA egykori nagy-
jait fogadták szombat délután, míg vasárnap délután a nyárádmenti és Mór 
vidéki polgármesterek közös csapata leseperte a pályáról az ellenük kiálló 
papok és vállalkozók együtteseit. A népi kultúra kedvelői szombat délelőtt 
több nyárádmenti község táncosait láthatták a színpadon, vasárnap délután 
pedig a Nyárádmente büszkeségének, Erdély gyöngyszemének nevezett 
Bekecs néptáncegyüttes több korosztálya lépett színpadra, de operettelő-
adást is élvezhetett a közönség.

Szombat este a Dzsessztán együttes nyitotta meg a koncertek sorát, 
őt Kalapács, Rudán és az Akusztika nagykoncertje követte a téren, késő 
este pedig Baricz Gergő lépett színpadra. Vasárnap este a Veckert, majd 
az Ördögöket láthatta a közönség, de minden bizonnyal a tömeg az Atilla 
Fiai Társulat éjfélközeli koncertjére volt kíváncsi. És nem is csalódott, sőt 
ráadásul a Bekecs néptánecgyüttes legjobbjait is ismét színpadon láthat-
ta, ugyanis az István, a király rockopera egyes részletei is elhangzottak, 
ehhez pedig a Bekecs biztosította a táncos tömegelemet az eredeti kore-
ográfia szerint, és úgy, hogy egyszer sem próbálták össze a mutatványt az 
énekesekkel. A másfél órás színpadi műsorban nemzeti indíttatású művek 
hangzottak fel, míg a koncert végén többezer torok énekelte a nemzeti és 
székely himnuszt a téren. A napokat hétperces tűzijáték zárta.

Koronkai lány lett Bekecsalja Szépe
Augusztus 1-jén este került sor a Bekecsalja Szépe harmadik kiadá-

sára. 
A lányok megmérettetését és háromszori színpadi bemutatkozását Ba-

ricz Gergő koncertje színesítette.
Az idén csupán kilenc lány lépett a közönség elé utcai, fürdő- és es-

télyi ruhákban, majda zsűri döntése értelmében a Bekecsalja Szépe címet 
idén a koronkai Takács Evelyn nyerte, az ő fejére kerülhetett a korona, juta-
lomként pedig egy táblagép, 500 lejes ruházati utalvány, portfóliófotózás, 
műköröm- és kozmetikai utal-
vány és két személyre szóló 
vacsora. Első udvarhölgyévé 
a nyárádszeredai Adorjáni Or-
solyát választották, a második 
udvarhölgyi címet a jeddi Csí-
ki Krisztina szerezte meg. Az 
internetes szavazás alapján a 
közönség különdíját a koron-
kai Macaveiu Jeniffer nyerte 
el, de idén szimpátiadíjat is 
átadtak, ezt a vásárhelyi Man Henrietta vehette át.

Dászkel János és Marton Júlia, a verseny szervezői úgy vélik, a ta-
valyinál sikeresebb volt a mostani megmérettetés: az időjárás is kedvező 
volt, a felkészülés is sikeresebb volt, de a nyerteseknek átadott díjak is 
értékesebbek. 

Takács Evelyn a Nyárádmente Szépe után a Bekecsalja Szépe verse-
nyen való megmérettetést is vállalta. A győzelemre nem számított, hisz 
az összes lány nagyon szép volt, ezért meglepődve és boldogan vehette 
tudomásul, hogy itt bizony ő lett a királynő.  A versenyre szülei biztatására 
nevezett be, ők bátorították és most nagyon büszkék rá. Evelyn az ősszel 
kezdi főiskolai tanulmányait, de folytatná a megmérettetéseket, jelentke-
zett az Erdély Arcára is, s a modellkedés felé is kacsingat.
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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



Szorítani Isten kezét
Augusztus 4-7. között zajlott a nyolcadik alkalommal megrendezett 

deményházi hittantábor, amely idén több szempontból megújult és kész a 
folytatásra.

Az idei tábor előtt ku-
darcra számítottak, de Is-
tennek hálát adnak, hisz 
rekordszámú gyerekkel 
foglalkozhattak négy napon 
át – derült ki Rózsa Gáspár 
demányházi plébános, fő-
szervező szavaiból. Idén is 
Fehárvári Lajos atya jött 
oktatni Esztergomból, és se-
gítői nemcsak esztergomiak 
voltak, hanem Magyaror-

szág számos szegletéből érkeztek. A szándék és cél régi és új volt: régi, 
mert deményházi hiittantábor, új, mert a magyarországi vezetői csapat is 
és a nyárádmenti gyermekanyag is szinte teljesen kicserélődött az idén-
re. „Nem tudunk rendkívüli eredményekről beszámolni, de ha az eddigi 
táborokhoz hasonlóan az idei találkozás mondanivalója csak egy kicsit is 
beágyazódott a szülők és gyerekek lelkébe, az már rendkívüli eredmény” 
– véli az atya, aki köszönettel tartozik minden segítőkész embernek és a 
nagylelkű támogatónak. Nem tétováznak, és már most kijelentették: jövőre 
is megszervezik. Az atya szerint azonban egy kis kudarca is van ezeknek 
a táboroknak: még mindig vannak olyan szülők és gyerekek, akik ritkán 
mennek el együtt a templomba imádkozni. Ezeknek a táboroknak akkor 
van értelme, ha arra indít mindenkit: szorítsuk jobban Isten kezét és mé-
lyítsük el hitünket – mondta ki az igazságot a táborzáró szentmisén Ró-
zsa atya, míg a táborvezető Fehérvári Lajos esztergomi-szentgyörgymezei 
plébános arra figyelmeztetett: Jézus elhívott minket az ő megtartó szent 
szövetségére. 

A táborban reggelente hat csoportba osztva, csoportonként  három-
négy vezető irányításával a gyerekek a szeretet dobókockájának vezér-
gondolatait beszélték meg, a napi jeleneteken dolgoztak, majd énekeket, 
színdarabot, táncot tanultak, íjászkodtak, gipszmunkákat, bábjátékokat 
készítettek. Ezenkívül kör- és mozgásos játékokba kapcsolódtak be, fo-
gócskáztak, fociztak, métáztak. A napot templomi szentmisével zárták le, 
majd a csoportvezetőkkel átbeszélték a tanultakat – számolt be a tábor na-
pirendjéről Kávai Zsuzsánna magyarországi vezető. 

A zárónap estéjén szentmise után a megtelt kultúrotthonban mutatták a 
gyerekek a szülőknek és érdeklődőknek, hogy mit tanultak itt, majd Rózsa 
Gáspár mondott szívből jövő köszönetet az anyaországiaknak, akik eljöt-
tek Erdélybe, hogy emberfeletti erővel hittanra és jó magaviseletre tanítsák 
az itteni gyerekeket. A szervezők emlékképeket és ajándéktárgyakat osz-
tottak szét, majd vetítettképes beszámolóval idézték fel az idei nevezetes 
és nevetséges pillanatokat, élményeket. Fehérvári Lajos kifejtette: Erdélyi 
ittlétük ajándék maguk számára és kölcsönösen javukra szolgál ez az alka-
lom. Sallay Gergely magyarországi vezető most volt itt nyolcadszor, mert 
itt lelkiekben, barátságban, kapcsolatokban erősödik meg. A tábor egyik 
főszervezője, Móga Anna tanítónő fokozati vizsgadolgozatát épp ebben a 
témában készíti: a gyermekek én- és jövőképének alakítása. A pedagógus 
úgy érzi, ezek az alkalmak nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerme-
kek életét szebbé, világképét sokkal pozitívabbá tegyék.

Megtapasztalni Isten szeretetét
Egyhetes katolikus ifjúsági tábor zárult augusztus 2-án Jobbágyfalva 

határában. 
A Keresztirány nevű katolikus ifjúsági mozgalom már tizenöt éve él 

Erdélyben, szeretnék 
elvezetni a fiatalokat 
Istenhez, és ezt szol-
gálják az olyan alkal-
mak, mint egy ilyen 
tábor: megtapasztalni 
Isten szeretetét, új éle-
tet kezdeni – mond-
ta el bemutatkozóul 
Szilágyi László, a 
Keresztirány egyik 
alapítója és program-
felügyelője. Fontos-

nak tartják, hogy a fiatalok Istennek megfelelően éljék meg párkapcsolatai-
kat, öltözetük, szórakozásmódjuk is tükrözze hitüket, mert Istennél találják 
meg a boldogságot. Azt is szeretnék, ha Erdély minden plébániája mellett 
élő fiatal csoport alakulna, akik saját korosztályuk körében bizonyságot 
tesznek Isten szeretetéről. Azt tapasztalják, hogy a fiatalok többre vágynak 
egy felszínes vallásos élménynél, élő kapcsolatot szeretnének Istennel. Azt 
is megtapasztalták már, hogy Isten meglátogatta táboraikat, és sok fiatal 
élete megváltozott egy-egy ilyen hét nyomán. 

Első alkalommal hozták el a tábort Jobbágyfalvára, itt nagyon szép 
környezetben vannak. Idén 54 résztvevő és 12 szervező érkezett ide Szat-
márnémetiből, Nagykárolyból, Nagyváradról, Marosvásárhelyről és kör-
nyékéről, Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról és 
környékéről, de voltak a háromszéki Gelencéről is, és két magyarországi 
fiatalt is találtunk a táborban.  A  legtöbb helyen létezik ifjúsági csoport, és 
az itteni fiatalok többségének már volt alkalma táborban részt venni, olyan 
fiatal is van, aki tizenkettedszer volt jelen idén. Az is szerencsés helyzet, 
hogy a résztvevőket náluk alig néhány évvel idősebbek tanítják, akik ezek-
ben a táborokban nőttek fel és akiket kiképeztek az ifjúsági munkára.

Az idei tábor neve Kalandtúra, „főszereplője” Ábrahám volt, és az ő 
történetén keresztül értjük meg Isten üzenetét, aki mindannyiunkat egy 
nagy kalandra, utazásra hív. Naponta reggeli után tanítás volt, benne vagy 
utána kiscsoportos beszélgetések, ebéd után műhelyek. Itt kézműves fog-
lalkozások, lovaglás, társasági tánc oktatása vagy gitártanítás között lehe-
tett válogatni, de a párkapcsolatokról is beszélgettek. Délután játékok és 
sporttevékenységek is voltak, este szentmisére mentek be a faluba vagy 
kijött a helyi plébános, majd újabb tanítás volt egy mélyebb imával vagy 
dicsőítő koncerttel. 

Keresztyénnek és magyarnak lenni
Augusztus 9-13. között zajlott a Nyárádszentlászlón évente szervezett 

református gyerektábor. Ezúttal nemcsak közép-nyárádmenti gyerekek, if-
jak vettek részt, hanem más erdélyi és magyarországi csoportok is. 

Az idei tábor már 
címében is másabb volt az 
eddigieknél: az egyházi mel-
lett idén nemzeti jelleget is 
kapott és első alkalommal 
kapcsolódtak be a programba 
a testvértelepülések is, Bács-
madaras, Kunmadaras, Me-
zőmadaras és Csíkmadaras – 
mondta el elöljáróban Koncz 
László Ferenc backamadara-
si lelkész. Bekapcsolódtak a 

környező települések is, Szentgerice, Szentlászló, Nyomát, Szenthárom-
ság, de Marosvásárhelyről és Szovátáról is volt részvevő. Összesen ötven 
gyerek sátortáborozott a szentlászlói templom udvarán, tanult, szórakozott 
és pihent, és derekasan kivették részüket a programból a gyerekek kísérői 
is – mindezért Istennek adtak hálát.

Reggelente tornával kezdtek, majd áhítat következett, csoportos te-
vékenységek, versenyek, kézműves foglalkozások (bútor- és CD-festés, 
karkötők készítése) és játék töltötte ki a napokat, de meglátogatták a szent-
lászlói unitárius műemléktemplomot, Nyomátra is átruccantak – egyes 
gyerekek életükben ekkor ültek először lovas szekeren.

Az élményeket és a tanultakat a résztvevők 12-én este mutatták be a 
szülőknek.

A keresztyén önismereti oktatás idén is a KOEN által megjelölten, 
Eszter története alapján zajlott, az ő személyét járták körül, aki engedelmes 
volt Istennek, bölcsen vállalta Isten tervét és megmentette az ő népét. Az ő 
személye révén próbálták nevelni a gyerekeket, hogy ők is vállalják népünk 
sorsát és megmaradjanak magyarnak itt, a Kárpát-medencében – mesélte el 
Koncz László Ferencz, aki nagy köszönettel tartozik Koncz Gabriellának 
a szervezésért, Gálfi Arabellának, Gáspár Annamáriának és az ikéseknek, 
akik mindannyian kivették részüket az oktatásból, ugyanúgy a testvérte-
lepülésekről érkezett kísérők is. De a gálfalvi Tóth családnak is köszönet 
jár a teljes tábori pékárú biztosításáért, továbbá a helyi és testvértelepülési 
önkormányzatoknak és a Szent László Társaság és Rendnek is a segítsé-
gért. A lelkész azt is elárulta: régi álma volt, hogy együtt táborozzanak a 
testvértelepülések, mert egyszerre vagyunk magyarok és keresztyének, és 
ez a két dolog nem választható szét: minél jobb keresztyének vagyunk, 
annál jobb magyarok leszünk. A gyerekek nevelését kiskorukban kell meg-
kezdeni, ekkor tanulják meg, hogy kiben, miben higgyen, ki a megtartója, 
és ezzel felismeri, hogy szükségünk van Istenre és egymásra.
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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


