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Csűrszínházi Napok Mikházán – jeles 
darabokkal, előadókkal

A budapesti Nemzeti Színház két előadása, a Yorick Stúdió és a 
temesvári Csíky Gergely Állami Magyar Színház közös produkciója, 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem előadása, a Spectrum Színház 
bemutatója, valamint a Nagy Pál gyűjteményes kiállítás  töltötte ki 
az idei Csűrszínházi Napokat Mikházán. A településre sokan érkez-
tek, hogy olyan előadásokat láthassanak, amelyeket erre az alkalomra 
hoztak el Mikházára. Valamennyit telt ház előtt játszották, a megújult 
Csűrszínház nézőtere is módosult, a hátsó sorokból jobban látják a 
nézők a színpadot az emelvénynek köszönhetően. A remetei önkor-
mányzat jóvoltából nemcsak a nézőtér és a színpad újult meg, de a 
Csűrszínház melletti tér is: kövezetet és gyepet kapott.

A Csűrszínházi Napok egyik rendezvénye egy képzőművészeti 
tárlat, amikor valamely kortárs művész vagy művészek gyűjteményes 
kiállítását rendezik be. Idén Nagy Pál grafikáiból és festményeiből lát-
ható egy válogatás Pozsgai Zsolt Liselotte és a május című darabját a 
helyi művelődési házban tekinthették meg az érdeklődők. A Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem produkcióját Harsányi Zsolt rendezte.

Tamási Áron Vitéz lélek című színdarabját hozta el a Felső-Nyárád-
mente közönségének a budapesti Nemzeti Színház. A darabban olyan 
közismert és nagy népszerűségnek örvendő színészek is felléptek, 
mint Reviczky Gábor, Mécs Károly. Szombaton a Yorick Stúdió és a 
temesvári Csíky Gergely Állami Magyar Színház közös produkcióját, 
Neil Labute: Valami csajok, avagy egyszeröt című darabját a Rene-
szánsz panzióban láthatta a közönség, este a Csűrszínházban Weöres 
Sándor: Psyché című darabját. Az előadás a budapesti Nemzeti Szín-
ház, a Gyulai Várszínház és a Kaposvári Egyetem közös produkciója. 
A Spectrum Színház az évad utolsó bemutatóját tartotta Mikházán, 
Hedry Mária: Tündér Míra című mesejátékával. 

A csűrszínházi évad következő rendezvénye július 22-én és 23-án 
lesz, amikor a Csűrszínház Egyesület saját produkcióval, Eric-Emma-
nuel Schmitt: Rejtélyes viszonyok című vígjátékával mutatkozik be.

Közszemlén a római nyomok
Két pavilont rendeztek be Mikházán a Maros Megyei Múzeum 

munkatársai a magyarországi és németországi partnereikkel közösen, 
ahol a kétezer évvel ezelőtti római katonai tábor lakóinak életmódjával 
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A római birodalom határa 
a Felső-Nyárádmentén húzó-
dott egykor, ennek kutatását 
évekkel ezelőtt kezdte el a Ma-
ros Megyei Múzeum. Mikháza 
területén egykor nagy katonai 
tábor működött, illetve római 
fürdő is, amelynek maradvá-
nyai az utóbbi években kerültek 
felszínre a régészeti ásatások 
során. Ennek a kutatói munká-

nak az eredményét mutatja be az a kiállítás, amelyet két fából készült 
pavilonban rendeztek be, és nemrég nyitottak meg Mikháza határában. 
Az egyik pavilon a római fürdőt ismerteti, a másik egy lakóházat a 
katonai tábor területéről. Megtudhatjuk, hogyan melegítették a vizet, 
milyen fűtésük volt itt a rómaiaknak, milyen kellékeket használtak 
a tisztálkodáshoz. A mindennapi életet bemutató pavilonban néhány 
használati eszköz maradványa látható, valamint az egykori tábor ma-
kettje. A lakásokat padlófűtéssel látták el kétezer évvel ezelőtt, az épít-

kezéshez nyárádi görgetegkövet és megmunkálatlan kőtömböket hasz-
náltak. Sikerült négy csatornát is azonosítani, amelyek az ivóvíz és 
szennyvíz-elvezető hálózatnak voltak a részei. Eddig mintegy hatszáz 
négyzetmétert tártak fel az egykori szállásterületen, a munkálatokat 
folytatják, és a régészeti parkot is bővíteni fogják. 

Helyreállítanák a jeddi emlékművet
A magyar hadsereg 27. székely ezred harmadik zászlóaljának út-

építő csapata 1940-1944 között ezen a vidéken is dolgozott, és feljegy-
zések szerint két hétig Jedden tartózkodott. 
Ennek emlékére egy országzászlótartót 
építettek a településnek a faluközpontban. 
A háborút követő rendszerváltás után a rúd 
helyébe a leleményes helyiek kopjafát állí-
tottak, így emlékműként állt helyén 1989-
ig. Márványtábla is volt rajta, talapzatát 
lövészárkokat utánzó betonkerítés övezte. 
A dühöngő kommunizmus utolsó évében 
egy őszi éjszakán eltüntette a helyi hata-
lom az építményt: kotrógéppel gödröt ástak 
számára, beledöntötték és leföldelték, majd 
betonból alapot öntöttek rá, amelyre egy 
raktárt építettek volna. Ám télen a beton 
megfagyott, használhatatlanná lett, így nem 

került rá épület.
Az emlékműként számontartott betontömb két éve került ki a talaj-

ból, amikor játszóteret építettek a községháza udvarán. Bányai István 
alpolgármester hozzáállásnak köszönhetően felszállították a reformá-
tus egyház telkére, ahol a közösség betonalapot öntött és ott állították 
fel. A kitört részeket pótolni kellene, a repedéseket tömíteni, eltüntetni. 
A felújításra ezután kerülhet sor, de még azt sem tudják pontosabban, 
mennyibe fog kerülni. Bányai úgy véli, ez méltóbb hely lenne nemzeti 
ünnepekkor a megemlékezésre, koszorúzásra, mint a faluközpontban 
álló emlékmű, mert ehhez jobban köthető március 15 szellemisége.

Tűzoltóautóval gazdagodott Szereda
Június 21-én begurult Nyárádszereda főterére az a tűzoltó autó, 

amelyet a város vásárolt meg az Egyesült Királyságból egy program 
keretében, amelyet a megyei vészhelyzeti felügyelőség kezdeményezett 
a brit féllel már évekkel ezelőtt.

Nyárádszeredában húsz éve hoztak létre egy bevethető tűzoltó egy-
séget, amelynek Nyárádszeredától Szovátáig kell segítenie a bajban. 
Két éve rohammentő-szolgálat is létrejött, de a helyi önkéntes tűzol-
tóság csak papíron működött, azaz bevethető személyzete létezett, de 
felszereltség nélkül. Az angol barátoknak és a szeredai helyhatóságnak 
köszönhetően most az alakulat működőképessé válik, autóval ellátott 
lesz. A városháza nevében Szentgyörgyi Ildikó titkár mondott köszö-
netet a megyei felügyelőség és a brit fél közötti együttműködésért és 
segítségért, kiemelve, hogy ezzel Nyárádszereda nagy lépést tett a 
város és a hozzá tartozó falvak lakosságának biztonsága érdekében, 
bebizonyítva, hogy a legfontosabb az emberi élet és az értékek védel-
me. Ugyanezt hangsúlyozta 
ki Szabó Árpád, a Maros 
Megyei Tanács alelnöke is. 
Nemcsak a lakosság bizton-
sága nő a szeredai önkéntes 
tűzoltóság visszaállítása és 
felszerelése révén, hanem a 
közbelépési idő is jelentősen 
csökken.

Tóth Sándor polgármes-
tertől megtudtuk: a város 
4200 angol fontot fizetett a tűzoltóautóért és annak leszállításáért. Az 
elöljáró régóta kezdeményezte a helyi önkéntes  tűzoltóság visszaál-
lítását és szerepének növelését a városban, ennek ez most az egyik 
lépése. „Ennek az autónak történelme van Nagy-Britanniában, most 
új történelmet kezd Nyárádszeredában” – fogalmazott Steve Worall 
angol tűzoltó, aki elmondta, az autó nyolc országon át  két és félezer 
kilométert gurult idáig.

„ B i z t o s 
vagyok benne, 
hogy kaptatok 
innen tudást, 
ismereteket is, 
amelyre épít-
hettek a jövő-
ben. A tudás 
mellé szeretetet, 

gondoskodást is kaptatok az osztályfőnököktől, ta-
náraitoktól. A tarisznyátokba  tegyétek be a tudás, 
az emlékek, a szeretet mellé az imáinkat is, ame-
lyek elkísérnek benneteket” – biztatta a végzetteket 
Nyárádgálfalván Gáspár Ildikó igazgató. „Merjetek 
álmodni és higgyetek az álmaitokban! Bízzatok az 
Úrban és bízzatok magatokban! Ha valahol mégis 
elakadtok, kérjetek segítséget! Kérjetek szüleitektől, 
az osztályfőnököktől. Bárkitől, akiről úgy gondoljá-
tok, hogy egy lépéssel, egy tanáccsal, egy jó szóval, 
egy öleléssel közelebb visz álmaitokhoz. Amennyiben 
álmaitok szerint éltek, örömöt leltek az életben és ha 
az örömöt megélitek, akkor azt mások életébe is be 
tudjátok csempészni” – bocsátotta útjukra a diákokat 
a Szentiváni Mihály Általános Iskola vezetője.

Néhány vidéki iskolában utánaérdeklődtünk an-
nak, hány diákkal működtek a nyolcadik osztályok. 
Nyárádszeredában 75, Ákosfalván 35, Nyárádre-
metén 27, Csíkfalván 20, Lukafalván 18, Jedden és 
Nyárádköszvényesen 17-17, Karácsonyfalván 16, 
Somosdon 13, Jobbágytelkén, Szentháromságon, 
Backamadarason és Nagyteremiben 10-10, Nyárád-
gálfalván 9, Nyárádmagyaróson és Székelysárdon 
6-6, Kebeleszentiványon 5, Harasztkeréken 2 diák 
tanult a végzős osztályban. 

Azonban rákérdeztünk a kérdés árnyoldalára is, 
és kiderült: ennél kevesebben jelentkeztek a felmérő 

vizsgákra. Azok száma, akik a végső csengőszó után 
nem méretkeznek meg, néhol elég magas, de például 
Ákosfalva községben a tanulók 97%-a jelentkezett 
vizsgára. Az iskolaigazgatók szerint több oka van 
annak, hogy különböző számadatokkal találkozunk: 
van némi lemorzsolódás is évközben, vannak tanu-
lók, akiknek a nyáron pótvizsgázniuk kell, de sajnos 
osztályismétlésre maradt diákok is akadnak. Vannak, 
akik olyan szakiskolába mennek továbbtanulni, ahol 
a nyolcadik utáni felmérő vizsga eredményei nem 
mérvadóak, ezért ezek a tanulók nem is vizsgáznak, 
de olyan tanuló is akadt, aki iskolaelsőként fejezte be 
a tanévet, de nem folytatja tanulmányait – legalábbis 
itthon –, hanem külföldre távozik.

Gligor Róbert László

Tudom, meghalnék idegenben; 
ott még a fák sem ilyenek; 

nem virít bodza a berekben, 
akácok könnye sem pereg; 
nem részegít a széna-illat, 

nem villámfénnyel jön a nyár, 
nem így táncol felhőn a csillag, 

nem szédül az égtől a táj... 
 

Meghalok itt is: a gyönyörtől, 
hogy a repceföld színarany, 

hogy a lomb oly zöld, szinte tombol, 
s a kőnek is illata van; 

hogy áll a búza nyers kalásza, 
mintha világot nemzene, 

s e tájon az lel csak magára, 
ki végleg egyesült vele.

Garai Gábor
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Nagyobb pályázatokra alapoznak
A 2015. esztendő a pályázati ciklus vége volt az európai alapok tekintetében, ezért amit a tavalyi évben 
meg tudott valósítani a község, azt mind önerőből tette, és elég jó eredményekkel büszkélkedhetnek 
– mondta el Kacsó Antal régi-új polgármester, akivel az elmúlt egy évet vettük számba.

Vannak megvalósítások
Sikerült a községi utakat ősszel és ta-

vasszal megjavítani, felújították a nyárádse-
lyei iskolát kívül-belül és új nyílászárókkal 
látták el, a magyarósi iskolában befejezték 
az alsó szint javítását, a torboszlói kultúrott-
hont is teljesen feljavították, új nyílászárók-
kal, fűtésrendszerrel és padlózattal látták 
el. Már szinte gépparknak nevezhető a tu-
lajdonukban levő állomány, amellyel szinte 
minden közszolgálatot el lehet látni, ezek 
számára egy gépraktárt építettek, és egy kis 
piacot is kialakítottak. A sportpálya építését 
befejezték és olyan állapotban van, hogy az 
őszig újjáalakulhat a focicsapat és indulhat 
a pontvadászatban, továbbá fellendülhet a 
sportélet – sorolta fel az elöljáró.

Alapozni kell
A 2016-os esztendő az alapozás éve 

kell legyen – véli a polgármester. Van egy 
megnyert pályázatuk 500 ezer euró érték-
ben a magyarósi kultúrotthon feljavítására, 
le van téve egy 1 millió euró értékű pályá-
zatuk a Magyarós és Selye közötti községi 
út aszfaltozására, de szándékoznak pályázni 
erdőtelepítésére és erdei utak javítására, to-
vábbá a víz- és csatornahálózat kiépítésére 
Selyében. Az önkormányzat úgy számolt, 
hogy 500 ezer és 5 millió euró közötti ösz-
szeget nyerhetnek ezekkel. Az idén csak az 
útjavításra költöttek pénzt, az összes anyagi 
forrást igyekeznek beosztani, mert hamaro-
san szeretnének két-két utcát leaszfaltozni 
Magyaróson és Torboszlóban, hogy lassan 
elérjék azt a szintet, ahogyan ki kell néznie 
egy modern községnek.

Megszépültek a templomok
Befejezéshez közeledik az egyházi épü-

letek felújításának szakasza. 2008-ban indí-
tottak egy programot az egyházi vezetőkkel 
közösen az összes felekezet épületének fel-
újítása érdekében: azóta megépült a beke-
csi kápolna és a selyei katolikus templom, 
a torboszlói adventista ház, de a magyarósi 
baptista egyháznál is új közösségi ház épült, 

felújították a magyarósi adventista házat, a 
selyei katolikus templomot és most fejező-
dött be a magyarósi református templom 
főjavítása is. Így minden épület új arculattal 
büszkélkedhet, és ez olyan terület, amely-
re az egyházi és világi vezetők egyaránt 
büszkék lehetnek, hisz az egyháznak is, a 
községnek is szüksége van az arculat meg-
újulására. Mivel a községi költségvetésből 
nem fordíthattak erre pénzt, nagyon sokat 
pályáztak a kultusz- és kulturális miniszté-
riumba, a Megyei Tanácshoz, saját erőfor-
rásokat és támogatók adományait fordítot-
ták erre  célra.

 Jó a szociális háló
Az új LEADER programon csak szo-

ciális tervekben gondolkodnak, hisz kevés 
pénz lesz. Így a gyermeknevelési központ 
és az öregotthon támogatása kerülhet szóba. 
Az előbbi hasznos tevékenységeket végez a 
gyerekekkel és gyakorlati román tudást is ad 
nekik. Az öregotthon megkapta a szakszek-
tor jóváhagyásait, így egyes információk 
szerint állami támogatásban is részesülhet. 
Az otthonban 40 személyt látnak el nagyon 
jó körülmények között, a felettes szervek 
ellenőrzései sem találtak hiányosságokat. 
A két intézmény fenntartására a község 
évi 90 ezer lejt biztosít a költségvetésből, 
a SMURD fenntartására 26, a Caritas szol-
gáltatásaira 24 ezer lejt fordítanak, tehát 
szociális szempontból az egyik legjobban 
ellátott község, de ennek ára van.

Figyelik a lehetőségeket
Minden idejüket pályázatfigyelésre és 

engedélyeztetésre fordítják, hogy kiírások 
megjelenése esetén pályázni tudjanak. Már 
háromszor nyújtottak be kérelmet a Magya-
rós és Selye közötti községi út aszfaltozá-
sára, de a sáncokat, hidakat, átereszeket is 
rendeznék. A községi utcákat saját alapból 
korszerűsítenék, ez 70-80 ezer lejt emészte-
ne fel. A polgármester szerint mindig hagy-
nak pénzt a tartalékalapban és kétévente 
valami hasznosra fordítják ezt, úgy aszfal-
tozták le a torboszlói utat is.

Megszakadt az út
A tavasz folyamán megszakadt a ta-

valy átadott, a Bekecset átszelő, Sóváradra 
vezető megyei út. A községvezető szerint 
itt komoly problémával kell szembenézni. 
Több szakembercsoport is megvizsgálta a 
helyzetet, köztük elismert geológusok is, és 
arra a következtetésre jutottak, hogy az egy-
re mélyülő patakmeder az oka. Ha a vízügy 
rövid időn belül nem épít kis gátakat a pa-

takon, hogy megfékezze a földcsuszamlást, 
legalább két kilométeren fog megmozdulni 
a patak és az út közötti föld s ezzel az út 
beszakadása is folytatódni fog. Értesítették 
a megyei tanácsot és a vízügyet, közös bi-
zottságok alakultak és végeztek talajfúrá-
sokat, a napokban a megye új vezetőit is 
a helyszínre hívják és segítséget kérnek a 
kormánytól, mert ekkora problémát helyi 
forrásokból nem lehet megoldani.

Az út meghibásodását megjelölték, 
egyelőre különösebb gondok nincsenek, 
járható az út és meg is vannak a jótékony 
hatásai, egyre több cég keres munkaerőt a 
községben. Az út mellett kialakított piac 
még nem működik, egyelőre a turisták 
használják pihenőhelyként, de megjelentek 
a tolvajok is, és ezt-azt már elmozdítottak.

Jobb az iskolai helyzet
A gyermeklétszámok enyhe növeke-

dést mutatnak, fiatal családok telepednek 
meg a községben, vannak házasságok, ke-
resztelők, mindezek jó jelek, és remélhető-
leg visszatér az élet a bekecsalji falvakba. 

A magyarósi iskolaépületen javítottak, ez 
egyelőre megfelelő, a selyei épületet tel-
jesen felújították. Torboszlóban szerették 
volna bővíteni és felújítani az óvodát, hogy 
iskolabusszal ide hozzák a magyarósiakat 
is, itt zöldövezet is van, tágas játszóteret is 
kialakíthattak volna, de egyelőre le kellett 
mondaniuk erről.

Működnek a kapcsolatok
Az idén a magyarországi Bekecs kül-

döttsége látogatott Torboszlóba, augusztus-
ban a zalaiakkal ismét tánctábort rendeznek 
Selyében, de a magyarországi Sellye város 
küldöttsége is ellátogat ide, szeptemberben 
Torboszlóban lesz faluünnep, október első 
hétvégéjén a Bekecsen, október végén a 
magyarósi református templomot szentelik 
újra. A Bekecs oldalában, a relé közelében 
levő katonai sírt is felújítják, itt állítólag ro-
mán és bosnyák hősök tetemeit temették el 
egykor.

Vendégoldal: Nyárádmagyarós község
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Június 12-én nem mindennapi esemény há-
zigazdája volt Backamadaras: a Szent László 
Társaság (1861) és Rend tizenegy nyárádmenti 
fiatalt avatott a lovagkirály apródjává.

Nyolc madarasi és három 
szentlászlói ifjút apróddá avatott 
a Szent László Társaság és Rend, 
amelynek jelenléte a fiatalok 
megszólítását, erősítését szolgál-
ta, tanítani fiataljainkat értékeink 
megbecsülésére és megtartására, 
ugyanakkor ez a nap Isten Isten di-
csőségét, lelkünk üdvösségét, né-
pünk, nemzetünk, kultúránk javát 
szolgálja – emelte ki Koncz László 
madarasi lelkész, a Rend tagja. Koncz Karola, 
Koncz Antónia, Koncz Dávid, Sárosi Mónika, 
Brekner Kriszta, Keresztúri Mónika, Pálosi 

Izabella, Szövérfi Anita, Bari György Botond, 
Bukur Zalán és Bari Barbara felöltötte az ap-
ródinget, majd szüleik jelenlétében fogadalmat 
tett, hogy mindenkor Szent László lovagkirály 

hűséges ap-
ródja marad. 
Vitéz Imre 
László főka-
pitány bárddal 
illette az ifjak 
vállát, vitéz 
Bozó József 
törzsszéktartó 
kézfogássa l 
fogadta őket 

az apródok sorába. Ugyanekkor vehette át 
széktartói kinevezését az erdélyi szék vezetői 
tisztségébe a tavaly lovaggá ütött Koncz Lász-

ló tiszteletes, aki kijelentette: „A szolgálatra 
jelentkeztem, a szolgálatot elfogadom és Isten 
segítségével teljesítem.”

Az új széktartótól megtudtuk: másfél évti-
zede, még nyárádszentimrei lelkészi szolgálata 
idején került kapcsolatba a Szent László Társa-
sággal és Renddel. Látva az ő szellemiségüket, 
illetve a Rend látva az ő lelkészi szolgálatát, őt 
kérték fel a létrehozott erdélyi szék vezetésére. 
A Rend évente egyszer avat új lovagokat, akik-
nek nemzeti és keresztyén elkötelezettségűnek 
kell lenniük, a család védelmezőjének, ugyan-
akkor két lovag ajánlását is be kell szerezniük. 
Tavaly először avattak Erdélyben két lovagot, 
most tizenegy apródot. Ha megszaporodik a 
lovagok száma és más székek is létrejönnek, 
Erdélyben is létrehozható majd a törzsszék 
– magyarázta el Koncz László.

Apródokat avattak Backamadarason

Június 18-án tartották a bekecsi kápol-
na búcsúját: a néhány éve átadott épületet a 
Szent Kereszt és Szent Antal tiszteletére emel-
ték a hegycsúcson, ahol már a 16. században 
kápolnát állítottak, s e helyre évente kétszer is 
felzarándokolt a Felső-Nyárádmente katoli-
kus lakossága. 

Ma is évente kétszer tartanak búcsút a ká-
polnában: a Szent Kereszt tiszteletére május 
első hétvégéjén, míg a másodikat Szent Antal 
(június 13.) napját követő hétvégén – tudtuk 
meg Nagy László nyárádselyei plébánostól.

A hétvégi búcsúmise előtt a Körtövés me-
zején 1941-ben állított emlékműnél felszen-

telték azt a kopjafát, amelyet a Történelmi Vi-
tézi Rend állíttatott 
a bekecsi harcok 
100. évfordulója 
alkalmából. Szol-
láth Hunor szová-
tai helytöténész be-
szélt az 1916 őszén 
a Sóvidéken és a 
Bekecsen zajlott 
csatákról, az oszlo-
pot Bajkó Norbert 
szovátai katolikus segédlelkész és Nagy Lász-
ló selyei plébános szentelték fel, majd a Vité-

zi Rend szervezetei koszorúzták meg. Kacsó 
Antal magyarósi polgármester 
köszönetet mondott az emlék-
oszlopért és elmondta: a száz 
éve itt harcoló bosnyák kato-
nák sírjánál is hasonló emlék-
jelet terveznek felállítani.

Ezt követően a résztve-
vők átvonultak a kápolnához, 
ahol Baricz Lajos marosszent-
györgyi plébános az imád-
kozó Szent Antalról beszélt, 

kiemelve, hogy az imádkozás egyfajta meg-
maradást is jelent. 

Kopjafaszentelés és búcsú a Bekecsen

Fennállásának hatvana-
dik évfordulóját ünnepelte 
május 21-én a szeredai közép-
iskola. 

A jubileumi alkalomra 
emlékkönyvet adott ki az is-
kola 60 év a jövőért címmel. 
A könyv egyrészt fényképal-
bumként eleveníti meg az el-
telt időszakot, de volt tanárok, 
igazgatók és diákok is közölnek benne gondo-
latokat, és az itt végzett osztályok névsorait is 
közli. Amint Fülöp László igazgatótól meg-

tudtuk: az el-
múlt hatvan év 
alatt az iskolá-
ban 4143 diák 
végzett, 304 ta-
nár tanított hos-
szabb-rövidebb 
ideig, az intéz-
ményt 9 igaz-
gató vezette. Az 

ünnepség alkalmából egy dokumentumfilm is 
készült az iskola múltjáról.

Az ünnepi műsor első momentumként az 

iskola udvarán álló kopjafánál koszorúztak, 
ezzel emlékezve a már elhunyt tanárokra, 
véndiákokra. Az évfolyamok felsorakozása 
után ünnepi köszöntőkre és beszédekre került 
sor, végül emlékfát ültettek az udvaron, a föld-
be kerülő cserefa mellett emlékkő áll. Késő 
délután ünnepi műsort szerveztek a művelő-
dési házban, ezt követően az iskolaudvaron 
szabadtéri bálozásra nyújtottak lehetőséget. 
Az ünnepséget a középiskola magyarországi 
testvériskolái is megtisztelték, így Mórról, 
Dunaújvárosból és Mezőkovácsházáról érkez-
tek vendégek.

Hatvan éves a szeredai középiskola

Hatodik alkalommal szervezték meg Job-
bágyfalván a marosi unitárius kör konfirman-
dus ifjainak kátéismereti vetélkedőjét.

Itt azok az ifjak mérik össze tudásukat, 
akik idén tettek vagy tesznek vallást hitükről 
az unitárius körben. A vetélkedőn káté- és bib-
liaismeretből, egyházi éneklésből „vizsgáz-
nak” ilyenkor a résztvevők. Idén három tétel 
közül kellett egyet kihúzniuk a csapatoknak és 
közel négy óra állt rendelkezésükre, hogy az 
írásbeli és szóbeli válaszaikkal, éneklésükkel 
meggyőzzék a helyiekből álló zsűrit (Sándor 
Éva, Szász Angella, Váradi Imre) és pontokat 

szerezzenek.
Az idei vetélkedőre 19 ifjú érkezett Ma-

rosvásárhelyről, Szabédről, Szentgericéről és 
Nyárádszentmár-
ton-Csíkfalváról, 
ők öt csoportra 
osztva dolgoztak. 
Az eddigi évektől 
eltérően most nem 
gyülekezetenként 
alkottak csapatot, 
hanem vegyesen, 
így próbálták mérni a szervezők, hogy meny-

nyire tudnak együtt dolgozni, teljesíteni az 
egymást szinte nem is ismerő fiatalok – tudtuk 
meg Szombatfalvi Csongor ötödéves teoló-

giai hallgatótól. Élményekben 
gazdag két napot tölthettek itt 
a konfirmandusok, tudásukat 
gyakorolhatták, ismereteiket 
feleleveníthették, és a hangulat 
is jó volt. Nagy öröm volt látni 
azt, hogy az újítás ellenére is 
nagyon jó volt a csapatmunka, 
a fiatalok a feladatokat meg-

osztva dolgoztak együtt.

Kátéismeretből vetélkedtek



Június 3-án utoljára szólalt meg a csengő a Bocskai István elmé-
leti középiskola idei végzősei számára, akik a Gaudeamus dallamával 
ballagtak ki az iskola kapuján. 

Fülöp László igaz-
gató a magyar népmesék 
hőseként köszöntötte a 
végzősöket, akik vállukra 
vették a tarisznyát. Ebbe 
a tanárok előkészítették 
az útravalót, de mindenki 
a saját tehetsége, szor-
galma és belátása szerint 
csomagolt bele. Ehhez 
most két dolgot tett hozzá 

az intézményvezető: célt és önbizalmat a célok eléréséhez. Tóth Sán-
dor polgármester azt emelte ki, mitől erősebb, vonzóbb ma is a nyárád-
menti diákok számára a szeredai középiskola: szeretetet, igazi nevelést 

ad ez az iskola, ettől többek a Bocskaiban végzett diákok. 
A végzősőket köszöntötte Jakab Tünde körzeti tanfelügyelő is, 

majd a szülők nevében Adorjáni Éva mondta el: „A szülők úgy próbál-
tak nevelni, útbaigazítani, hogy érezzétek a tanulás fontosságát, hogy 
mindenki tudjon biztonságosan elindulni vágyai, álmai útján.” 

A tizenkettedikesek átadták az őket követő évfolyamnak a a foly-
tonosságot jelképező sulykot, majd a legjobb tanulmányi eredménye-
ket elérőket, a tantárgyversenyeken résztvevőket díjazták. A legjobb 
végzős tanuló a szentháromsági Szilágyi Anna Mária lett 9,89-es ál-
talánossal. Az ünnepség végén a végzősök egy szalagot adtak át az 
igazgatónak, hogy azt az iskolaudvaron ültetett emlékfára kösse, majd 
a téren a tizenkettedikesek lelkük egy-egy darabját engedték az ég felé 
az őket jelképező piros, fehér, kék léggömbökkel.

Idén 75 diák végzett a nyárádszeredai középiskolában, ők Nyárád-
selyétől Ákosfalváig, Vadasdtól Jobbágytelkéig, Nyárádszentimrétől 
Kebeleszentivánig a Nyárádmente szinte minden településéről tanul-
tak itt, de még kelementelki is akadt a most elballagók között.

Elballagtak a szeredai liciből
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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 8-16 óra
szombat 8-13 óra

Telefon:0745067577

ÚJ

Mozgalmas volt június 19-ike Nyárádszeredában, ahová Erdély 
minden szegletéből érkeztek a résztvevők a Fölszállott a páva televízi-
ós tehetségkutató műsor területi válogatójára. 

A népzene és néptánc területén szervezett televíziós műsor hét be-
tervezett Kárpát-medencei területi válogatója közül a szeredai volt az 
utolsó, itt Erdély, Bánság, Székelyföld és Csángóvidék első válogatá-
son átesett jelentkezői mérettettek meg komoly szakmai zsűri előtt.

Az erdélyi válogatóra 36 produkciót jegyeztettek be, ebből 28 az 
ének, 3 a hangszerjáték, 5 a néptánc területét képviselte, míg a gyere-
kek Temesvártól Pusztináig, Brassótól Méráig terjedő magyar nyelv-
terület egészéről érkeztek különböző tájegységek népzenei, néptánc és 
hangszeres anyagával. A két és fél órás színpadi bemutatást követően 
a zsűri elvonult és bő másfél órára volt szüksége a döntés meghozata-
lára. Az értékelőn a szakemberek tanácsokat osztogattak, elmondták, 

hol és mit kell még csiszolni, „hogy 
gyémánttá váljon” az adott produk-
ció. 

A fellépők 56 és 70 közötti pont-
számokat értek el, de szereplésük 
eredménye csak néhány nap múlva 
derül ki. A budapesti Hagyományok 
Házában megtartják az arányosí-
tó zsűrizést, ahol az egy bizonyos 
pontszám fölötti teljesítményeket felvételről elemzik, egymással is 
összemérik. Ekkor dől el, hogy melyik lesz az a 48 produkció, amely 
továbbjut a televíziós fordulókba. Egy nyári balatoni táborozás után 
novemberben és decemberben zajlanak az élő adások, míg a döntő ka-
rácsony előtt várható.

Fölszálott a páva Nyárádszeredából

Idén is Nyárádgál-
falván szervezte meg a 
megyei labdarúgó szövet-
ség a 6. ligában szereplő 
csapatok szuperkupáját, 
amelyben a két csoport 
első négy helyezettjei mér-
ték össze képességeiket. A 
negyedik helyezettek csa-
tájában Jedd 2-2-re játszott 

Uzdiszentpéterrel, a büntetőpárbajban a mezőségiek kerültek ki győz-
tesen (7-8), míg harmadik helyezettek összecsapásában Nyárádgálfal-
va viszonyleg könnyen (4-0) legyőzte a marosvásárhelyi Jövőt. Nem 
okozott nagy gondot a győzelem Somosdnak a második helyezettek 
összecsapásán, hiszen 6-2-re páholta el Harcót. A legnagyobb érdek-
lődést nyilván a két csoport bajnoka, Harasztkerék és Csittszentiván 
összecsapása jelentette, amelyet végül a nyárádmentiek nyertek (2-1). 
A szövetség díjazta a 6. liga gólzsákját is: Iulian Ormenișan (Haraszt-
kerék) 116 góllal (!). A csapat az ősztől az 5. ligában kezdene és sze-
retné azt is megnyerni.

Szuperkupa – 6. liga

Június 11-én mozgalmas sportesemény házigazdája volt a gálfalvi 
sportbázis, nyolc csapat részvételével rendezték meg az öregfiúk ha-
gyományos évi focitornájának nyárádmenti szakaszát.

Már tíz éve rendeznek évi három szakaszból összetevődő foci-
tornát a szeredai öregfiúk. Már a kezdetektől csatlakoztak hozzájuk 
magyarországiak is, és fokozatosan bővült a résztvevők köre: már 
nyolc csapat lépett gyepre. Az első helyezést a börzsönyiek szerez-
ték meg, akik a döntőben felülmúlták a császártöltésieket, harmadik 

helyen Nyárádszereda végzett. 
A torna gólkirálya Máté Balázs 
(Börzsöny) lett, a legjobb játé-
kos dr. Angeli László, a legjobb 
kapus Várszegi Csaba (ez utóbbi 
kettő Császártöltésről). A torna 
legidősebb játékosa az ákosfalvi 
Vajda Zsolt volt. 

Öregfiúk fociztak Nyárádgálfalván

Harmadszor ren-
dezték meg Szeredában 
a Deák Farkas Kézilab-
da Tornát a Maros me-
gyei általános iskolák 
lány kézilabda csapatai 
számára. A megméret-

tetésre a házigazda csapat mellett a makfalvi, a remetei, a vásárhelyi 
Dr. Bernády György és a gernyeszegi általános iskolák lánycsapatai 
neveztek be. A többórás mérkőzéslánc végén a gernyeszegiek legyőz-
ték a házigazdákat, így övéké lett a fődíj. A torna legjobb játékosai-
ból Maros megyei „álomcsapatot” is összeállítottak a szakemberek, 
amelybe két szeredai lány is bekerült: Tanászi Hanna jobb szélső és 
Kocsis Tamara jobb átlövő. 

Álomcsapat Nyárádszeredában
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Idén is lesz Vidék Kaland Program
Az idén hatodik alkalommal hirdette meg a magyarországi 

AGRYA a Vidék Kaland Programot, amelybe bekapcsolódva 21 
városi fiatal egy-egy hetet tölt majd fiatal gazdáknál munkával a 
Székelyföldön, Maros és Hargita megyékben.

A fiatalok hagyományosan részt vesznek egy felkészítő na-
pon, a szokásos traktorvezetés mellett a falusi gasztronómia kerül 
az esemény fókuszába. Így lesz kenyérlángos sütés, házitészta- 
és sajtkészítés, csirkekopasztás és feldolgozás is.

A jelentkezők kö-
zül kiválasztott 21 fiatal 
egy hetet tölthet el egy 
csíki, udvarhelyszéki 
vagy Maros megyei gaz-
daságban, aktívan részt 
vállalva a mindennapi 
munkában a fogadó gaz-
da irányítása és felügye-

lete mellett. A résztvevőket pályázaton keresztül választották ki 
a Vidék Kaland székelyföldi partnerei, a Hargita Megyei Fiatal 
Gazdák Egyesülete és a Nyárádmente Kistérségi Társulás.

A program részeként gyakorló fiatal gazdák fogadják a 18-35 
év közötti városi fiatalokat egy-egy hétre a gazdaságukban, ahol 
azok öt munkanapon keresztül aktívan részt vesznek a gazdaság-
ban zajló aktuális munkában. A résztvevők a gazda munkarendje 
szerint dolgoznak, amely hosszabb napi nyolc óránál. Ez is biz-
tosítja, hogy megismerjék egy-egy családi gazdaság mindennapi 
működését, a gazdálkodók valós életét. A városi fiatalok foga-
dása a július közepétől augusztus elejéig terjedő időszakra esik. 
Így a résztvevő fiataloknak az ebben az időszakban hosszított 
munkarendben kell közepesen nehéz fizikai munkát végezniük, 
de bérezésben nem részesülnek. A résztvevőknek vállalniuk kell, 
hogy a program során szerzett élményeikről, benyomásaikról és 
véleményükről állandó tájékoztatást adnak. 

Antal Zoltán, a Maros megyei partner, a Nyárádmente Kis-
térségi Társulás ügyvezetője elmondta: eddig a Nyárádmentére 
érkeztek kalandorok, idén már a szomszédos Maros völgyébe 
is jut. Így a nyolc fiatalból kettő-kettő megy Nyárádremetére, 
Szentgericére és Iklandra, egy-egy Székelyberébe és Székelybós-
ba. Van közöttük természetvédelmi munkatárs, marketingvezető, 
értékesítő, színházi titkár, diák, és közülük csak kettő vett részt 
eddig hasonló programban Erdélyben.

Az AGRYA 2011-ben szervezte meg először a Vidék Kaland 
Programot, amelynek célja, hogy személyes példákon keresztül 
bemutassa a mezőgazdaság működését, az élelmiszer-előállítás-
ban és a társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az 
agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, indokoltsá-
gáról, valamint betekintést engedjen a gazdálkodók, mezőgazdá-
szok napi életébe, a gazdálkodói életformába. A Vidék Kaland 
programot 2012. decemberében a legjobb EU társfinanszírozású 
mezőgazdasági témájú kommunikációs programnak választották 
az Európai Bizottság által meghirdetett versenyen.

A Vidék Kaland Programmal időben egybeesik az AGRYA 
egy másik, gasztronómiai jellegű projektje, amelynek célja, hogy 
vidéki hagyományos étkekkel, ételreceptekkel is megismerked-
jenek magyarországi fiatalok.

Még nem tudni az eredményeket
Július végére vagy augusztus elejére várja a Nyárádmente kis-

térség a LEADER kistérségi stratégia elbírálását a román Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium részéről. A stratégiát 
– a többi hazai kistérséggel együtt – még áprilisban benyújtotta 

a Nyárádmenti LEADER Egyesület, és pozitív elbírálása esetén 
a kistérség elnyerheti nemcsak a LEADER térség címet, hanem a 
vele járó vidékfejlesztési pénzeket is. A napokban az utolsó tisz-
tázandó kérdésekre is megküldte az egyesület a válaszokat, így 
nagy reménységgel várják az eredményhirdetést – tudtuk meg 
Antal Zoltán ügyvezetőtől. A stratégia összeállításánál nagyon 
oda kellett figyelni arra a kitétre, hogy nem kerülhet bele a követ-
kező időszak kistérségi LEDAER programjába olyan elképzelés, 
terv, amelyre az Országos Vidékfejlesztési Terven (OVT) keresz-
tül lehet már támogatást lehívni. Ezért teljesen innovatív (újító) 
projektötleteket kellett felsorakoztatni, vagy nagyon meg kellett 
indokolni, hogy egy adott projektötletnek milyen jelentős helyi 
jellege van, és miért nem az OVT-n kell arra támogatást kérni.

Így lesznek önkormányzati projektek, ezek főleg a közterüle-
tek megújítását, faluszépítési, arculatjavítási kezdeményezéseket, 
kisléptékű infrastrukturális beruházásokat támogat majd. Ugya-
nitt tematikus tanösvények kialakítására, a kulturális és főleg az 
épített örökség megőrzésére lehet pályázni, itt közösségi vagy ci-
vil tulajdonú épületek javítására, jó tanulmányok, térségi bemu-
tató anyagok elkészítésére lehet pénzt igényelni. A magánszektor 
sem marad ki, itt főleg turisztikai beruházásokra és induló vállal-
kozók nem mezőgazdasági jellegű terveire szánnának pénzt. Arra 
is felhívta a figyelmet Antal Zoltán, hogy ezúttal jóval kevesebb 
pénz állhat az egyesület rendelkezésére, mint az előző fejlesztési 
ciklusban, csupán töredéke, mintegy egyharmada a négy évvel 
ezelőtti összegeknek. Ezért nem is kívánják elaprózni a pénzeket 
és nagyon kis beruházásokra fordítani. Azt is megtudtuk: most 
is lesz együttműködési projekt, és ez turisztikai jellegű lesz, de 
ezúttal nem más hazai vagy külföldi térségekkel dolgoznának, 
hanem a Nyárádmentén belül létező turisztikai szereplők közöt-
ti együttműködést erősítenék, létrehoznák a TDM szervezetet, 
programok, turisztikai ösvények, fesztiválok kidolgozására for-
dítanának összeget.

A Nyárádmentén az RMDSZ újrázott
Az RMDSZ szinte az ezelőtt négy évvel hozott eredménye-

ket tudjatja magáénak Maros megye vidéki településein, de a 
Nyárádmentén sincs számottevő változás.

A Nyárádmentén fölényesen nyert az eddigi községvezetők 
közül Magyari Péter Nyárádremetén, Osváth Csaba Ákosfalván, 
Iszlai Tibor Lukafalván, Takács Szabolcs Koronkában, de más-
hol is a szövetség jelöltjei győztek: Székelyberében Benedekfi 
Csaba, Nyárád-
karácsonban Fe-
renczi György, 
Csíkfalván Balo-
gh István, továb-
bá ellenfél nélkül 
nyert Karácsony 
Károly Nyárád-
gálfalván, Tóth 
Sándor Nyárád-
szeredában, Ba-
rabási Ottó Székelyhodoson, Kacsó Antal Nyárádmagyaróson. 
Új személlyel (Szőcs Antal), de ugyancsak az RMDSZ-é maradt 
a községvezetői tisztség Backamadarason és Koronkán (Takács 
Szabolcs), míg Bányai István fölényes győzelmével Jeddnek is 
újra RMDSZ-es magyar polgármestere van. Az új, fiatal község-
vezető úgy nyilatkozott: bár a legtöbben rá ütötték a pecsétet, ez 
a győzelem elsősorban a választóké, a lakosságé, amely összefo-
gott, hiszen megelégelte a nemtörődömséget, sok év után új ve-
zetésnek szavazott bizalmat és átütő győzelmet aratott, amelynek 
jelentőségét ma még fel sem lehet mérni. 


