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Letették a madarasi óvoda-bölcsőde alapkövét
Március 17-én egyházi és világi méltóságok jelenlétében Backamadarason letették az építendő református óvoda és bölcsőde alapkövét, mint a
magyar jövő egyik zálogát.
A jeles pillanatot megelőző
háladó istentisztelet keretében
ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke
kiemelte: az európai civilizációt belső veszély fenyegeti, és a
Kárpát-medencei magyarságnak
egyetlen megmaradási esélye a
keresztyénség, ezért különösen
fontos számunkra a család, az
egyház, az iskola.
Nt. Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese bevallotta: amikor évekkel ezelőtt a leromlott állapotban visszakapott madarasi
egyházi épület óvodává való átalakításáról tárgyaltak, kevesen merték álmondni, hogy helyette teljesen új épület fog állni. S hogy ez az álom mégis
teljesülni látszik, bizonyossága annak, hogy megsegített az Úr, s erre nem
fegyvert használt eszközül, hanem az anyaországi kormány és az erdélyi
református egyházkerület vezetőit.
Dr. Grezsa István, a magyar kormány határokon átnyúló beruházásokért felős kormánybiztosa úgy fogalmazott: valóságos álomvilágban
élünk, azaz megvalósul egy-egy álom, ezúttal éppen Backamadarason.
Az óvoda és bölcsőde alapköve elhelyezésének üzenete van a mának: ha
a 21. században összefogunk, képesek vagyunk mindent elérni a Kárpátmedencében. Az, hogy ez az épület a templom védelmében fog felépülni,
üzeni, hogy hitet tudunk tenni amellett, hogy keresztény értékek nélkül
semmilyen jövője nincs a magyaságnak és Európának. „Ha kellő alázattal,
szenvedéllyel, szorgalommal folytatjuk munkánkat, akkor a 21. században
eljuthatunk Széchenyi igazságához: Magyarország nem volt, hanem lesz.”
Koncz László Ferenc madarasi lelkész köszönetet mondott „Magyarország kormányának, hogy ezt nekünk lehetővé tette! Kormánybiztos úr
jelenléte számunkra azt jelenti, hogy Magyarország odafigyel a határon
kívüli magyar testvérek oktatására és az itthon való boldogulás megerősítésére!” A jeles pillanatot levélben üdvözölte a kelet-európai református
oktatást támogató holland OGO alapítvány munkatársa, Arie Deelen is, aki
tíz évig élt Madarason, és aki közölte: országukban néhány keresztyén iskola diákjai pénzt adnak össze, amellyel támogatni kívánják a madarasi
intézmény beindulását.
Az ünnepi istentisztelet után a templom melletti iskolakertben időkapszulába zárták a beruházás kezdetének idejét és támogatóját megjelölő
dokumentumot, majd elhelyezték az alapban. A ft. püspök elmondta: a magyar kormány meghallgatja, mire van szükségünk ahhoz, hogy teljes életet
éljünk, és ennek következtében soha nem látott mennyiségű és minőségű
beruházásra kerül sor a Kárpát-medencében. Ennek egyik zászlóshajója az
Erdélyi Református Egyházkerület, amely 27 intézmény felépíttetését vállalta. Mivel a vidék kevésbé dinamikusan fejlődik, ezért főleg a városokat
célozza meg az építkezés, ahol rendszerint elrejtett helyeken működnek a
magyar óvodai csoportok.
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő szerint a nap üzenete, hogy
ma itthon és bátran tudunk tervezni, így a madarasiak is, akik hisznek abban, hogy sok gyerek fog itt születni, sok magyar gyerek fog óvodába,
bölcsődébe járni, ugyanakkor sok fiatal családnak segítenek azzal, hogy
biztos körülmények között tudhatják gyermekeiket. Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke számára öröm látni, hogy vannak célok, és ennek
érdekében összefog a politikum, a közösség és az egyház, s ennek következtében a közösség gyarapodik. „A mai alapkőletétel megmutatja a magyar-magyar összefogás erejét” – hangsúlyozta az elöljáró. Novák Csaba
Zoltán szenátor azt emelte ki: 170 évvel a magyar nemzet születésének katartikus pillanata óta és 100 éves kisebbségi lét után „ma nem búslakodunk,
hanem a jövőre gondolunk, építkezünk”. A magyar állam figyel a Kárpátmedencei magyarságra, a hazai magyar politikusoknak pedig az a feladata,
hogy figyeljenek arra: ezeket az intézményeket töltsék meg tartalommal,
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és olyan minőségi oktatáshoz teremtsenek alapokat, amely több száz évre
garantálja a magyar jövőt Erdélyben, Backamadarason is.
„Orbán Viktor és kormánya nekünk szent és sérthetetlen, ugyanis ők
adták vissza nekünk azt, ami jár, amik vagyunk és amik leszünk: a jövőt. És
ez az építkezés is ezt jelenti” – nyomatékosított Szőcs Antal polgármester.
Mi azzal mondunk köszönetet az anyaországnak, hogy ebben az óvodában
magyar ajkú és főleg magyarul gondolkodó gyerekek fognak felnőni – fejezte ki háláját az elöljáró. Az ünnepséget a pöttöm Bukur Kristóf óvodás
szavalata és az egyházközség Harmónia kórusa zárta.
A templomtorony, az 1849. március 15-én és az 1867-ben ültetett hársfák árnyékában három csoportos, ötven gyereket befogadó református óvoda és bölcsőde épül fel. A kivitelezés határideje november 16.

Sikeres kertészvásár Nyárádszeredában
Március 10-én 16. alkalommal került sor a Nyárádszeredai Kertésznapra a Bocskai István Alapítvány, az Erdélyi Múzeum-Egyesület Agrártudományi Szakosztálya és a Sapientia EMTE marosvásárhelyi kar kertészmérnöki tanszéke szervezésében.
A kellemesen tavaszias időjárás kicsalogatta az embereket az otthonaikból, sokan keresték fel a művelődési házban megszervezett kertészeti vásárt, hogy a közelgő veteményezéshez aprómagvakat, az ültetéshez csemetéket, cserjéket, dugványokat vagy éppen egy-egy szakkönyvet, jótánácsot
beszerezhessenek. Volt is miből válogatni, az épület előtti téren csemeték,
virágok, méz, italok, a kiállítóteremben gyerek- és tudományos irodalom,
kertészeti és állattenyésztési szakkönyvek várták a betérőket, az előtérben
és a táncteremben zöldségek és virágok aprómagvait, cserjéket, virágokat
kínáltak. A felhozatallal mindenki elégedett volt, legtöbben a magvakat vásárolták, szinte senki nem távozott üres kézzel.
Kacsó Zsigmond Rigmányban termelt Papcserei fűszeres és a madarasi
Kacsó Sándor olaszrizling
borát, a szentsimoni Csípán Pálinkaház különbnél
különb itókáit kóstoltatták
a látogatók, a lőrincfalvi
Szakács András biomézet
kínált, a gyergyóalfalusi
Gál Mária laskagombát,
a csíkszentmártoni Csillag Hajnal ribizliszörpöt, a cserefalvi Bartha Jenő epertöveket és magról
nevelt batul- és feketeribizlitöveket. Egy vásárhelyi cég Mezőmadarason
termelt francia fokhagymát kínált, a szeredai Szabó Botond virágdekorációit mutatta meg a nagyközönségnek, a helyi virágtermelők árvácskát,
cikláment, jácintot, szegfüt, muskátlit, dipadémiát, díszcserjéket hoztak,
mások gyümölcs- és bogyós csemetéket. A csombordi Zsigó István húszféle gyümölcsfa csemetével, ribizli-, szőlő-, málna-, törpe- és futórózsa
dugványokkal immár hatodszor tért vissza a szeredai kertészvásárba. A
vásárhelyi Szotyori Tihamér mérnök az általa a szeredai középiskolában
beindított posztliceális és akkreditált növényvédelmi szakot ismertette,
ahol 32 felnőtt tanul Maros és Hargita megyéből, míg a Hodoson bogyós
gyümölcsöket termesztő Makkai Tamás és felesége az általuk készített
szörpöket és lekvárokat mutatta be. Az Agrofutura Magyarország KFT egy
új technológiát hozott a szeredai vásárra, a komposztteát készítő gépet.
Dr. Jakab Sámuel főszervező úgy érzi, igény van erre a vásárra a helyiek és környékbeliek körében, nagyrészt a szeredai volt kertészeti oktatás
hallgatói érkeztek most termékeikkel, de távolabbról is jöttek, Székelyföld
és Dél-Erdély területéről összesen huszonegyen. Ezen a vidéken nagyon
fejlődik a kertészet, de a legfontosabb, hogy a gazdák folyamatosan tanuljanak. Szabó Árpád mérnök, megyei tanácsos örül, hogy sokakat vonz
a kertészeti rendezvény, de volt diákjait is viszontláthatja, akik termelők,
forgalmazók lettek és többségük ebben a szakmában maradva dolgozik.
Habár már nem létezik itt a kertészeti egyetem, ezt a vásárt továbbra is
éltetni kell, mert ugyanúgy része lett a vidéknek, mint a nyárádmenti nyári
fesztiválok és kézműves vásárok.
Székelybere polgármestere, Benedekfi Csaba is nagyon sikeresnek
tartja a rendezvényt, ahol olyan dolgokat lehet találni, ami szükséges egy
háztáji gazdaságban, s emellé szaktanácsadást is kaptak. Úgy érzi, egy
ilyen vásár kevés is évente, a Nyárádmentén nagyobb igény is van erre.
Nagyon sokan érkeztek, az idősebbek csak magvakat és gyömölcsfa csemetéket vásároltak, de vannak nagyobb gazdák is, akik azért jöttek, hogy
tanuljanak, gyomírtót, műtrágyát vásároljanak, új növényfajtákat és technológiákat ismerjenek meg.
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Az a március más volt, lobogó!
Szemekben felszikrázott az a szó,
s a szabadság verdeső madarát
a szívükből röptette ide át.

Fiatal lelkészeket díjaztak ................................. 3
Népszerű volt a kertésznap .......................... 4
Elismerik a Csípán-pálinkát ......................... 6

Csoda járt kint lépcsőn, útköveken.
Az a borzongás más volt odabenn,
de a tűz nem a kályhában táncolt,
gyújtott az a szó, eleven láng volt.

KANDIKÁLÓ

Kokárda nyílt március idusán,
csatazaj harsant hajnali tusán,
s új vizek áradnak majd szavak
erejétől, hol a gát kiszakad.

közterület

Adomány a nyárádmenti tűzoltóknak

”Nem kell félnünk”
- Részlet Szűcs Péter, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) országos alelnöke nyárádszeredai beszédéből -

“170 évvel ezelőtt
Budapesten a márciusi
ifjak egy lángot gyújtottak meg nemzetünk
lelkében, amely leszakította minden akkori
láncunkat,
összekovácsolta vezetőinket,
kisöpörte a minket elnyomó idegeneket. Ennek a lángnak a megfékezésére a sok ellenünk uszított nép mellett
két világbirodalom kellett.
A magyarság akkor több száz év elnyomás után ismét felállt, és félelmet nem ismerve kiáltotta a nagyvilágba, hogy még itt van a
Kárpát-medencében és még nem adta fel.
Fontosnak tartom, hogy minden évben
méltó módok megemlékezzünk az 1848-as
szabadságharcra, kitűzzük a magyar kokárdát a szívünk fölé, együtt énekeljük himuszainkat, együtt szavaljuk el a Nemzeti dalt. Az
elmúlt időkben “felkapott” dolog lett a megfélemlítés, nemzeti jelképeink használatának
korlátozása és tiltása csak azért, mert nem
nézik jó szemmel szívünk fölött ezt a három
színt.
Mindenkit arra szeretnék kérni és bátorítani, hogy ne féljen, ne szégyelje magyar
nemzetiségét, és vigye tovább azt a lángot,
amelyet a márciusi ifjak gyújtottak 170 évvel
ezelőtt, és ne feledjék: “együtt erő vagyunk,
szerte-szét gyöngeség”. Adjuk tovább ezt a
lángot gyerekeinknek, unokáinknak, mert
omladozó templomainkat csak ringó bölcsők-

kel tudjuk újjáépíteni, hogy a magyar nemzet
régi fényében pompázzon újra szerte a Kárpát-medencében.
Erdélyi magyarnak és székelynek lenni
különösen nagy kihívás, de ennél nemesebb
és felemelőbb dolog nem létezik a világon. A
mi feladatunk őrt állni, megvédeni és megtartani kultúránkat, hagyományainkat és
nemzetiségünket. És ha ezt a feladatot teljesítjük, attól kezdve nem kell félnünk senkitől
és semmitől.”

Van képünk hozzá

Megelevenítették Tündér Ilona történetét

Szeredában járt az Osonó színház

Új technológiával ismerkednek a
kertészvásárban

“Talpra magyar, hí a haza”

Ünneplések március 15-én
(5. oldal)

Új óvoda-bölcsőde épül Madarason
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Behozzák a lemaradást
Személyzethiánnyal küszködve, sok munkát igénylő év volt a tavalyi, sok energiát emésztett
fel a szennyvízcsatorna-hálózat átvétele, ezért nem tudtak más dolgokra figyelni. Az idei év
sem lesz könnyebb, mert nem kapták meg a képlet szerinti pénzleosztást, így 1,7 millió lejes
jövedelemkieséssel kell számolni. Szeptemberig kihúzzák ezzel a költségvetéssel, de hogy
azután mi következik, maga Iszlai Tibor polgármester sem tudja.

Célkeresztben az
iskolafejlesztés

Idén igyekeznek a háttérbe szorult fejlesztéseket elővenni, a késést behozni az iskolafejlesztés területén is. Erre a Regionális
Operatív Programon szeretnének pénzalapot
szerezni. Lukfalván a Rákossi Lajos Általános Iskola épületét szeretnék négy szakla-

boratóriummal és egy tornateremmel bővíteni, illetve a területet bekeríteni. A kérelmet
május 5-ig be kell nyújtani. Lőrincfalván a
református egyház volt kántori lakásában
működik az oktatás, de a helyzetet meg kell
oldani, ezért az önkormányzat telket vásárolt, amelyen az elemi és óvodai oktatáshoz
szükséges épületet emelne. Ehhez is a Regionális Operatív Programon nyújtanak be pályázatot. Ugyaninnen igényelnének pénzt a
teremiújfalusi óvoda megépítésére is. Ebben
a faluban 2005-ben készült egy elemei iskola, az óvoda építése egy kormányprogram
része volt, de azóta sem utaltak rá pénzt.
Rendbe teszik a
kultúrotthonokat

Lassan végéhez ér az a folyamat is,
amely a község művelődési épületeinek felújítását célozza. Teremiújfaluban kultúrotthont építettek, Lőrinfalván, Lukafalván és

Ilencfalván felújították azokat. Amikor ez
a folyamat elkezdődött, akkor a nagyteremi
kultúrotthon volt a legjobb állapotban, ezért
azzal nem foglalkoztak, ám mára az került
olyan állapotba, hogy sürgős beavatkozást
igényel. A tetőzetét már eredetileg használt
anyagokból építették, de a galambok is bejártak a tetőtérbe, ezért attól tartva, hogy egy
nagyobb telet már nem bír ki, tavalyelőtt ősszel új tetőzetet építettek. Így most az épület
teljes rehabilitációja maradt hátra. Ugyanakkor vele párhuzamosan a többi épületet
is felszerelik hang- és fénytehnikával, székekkel, színpadi függönyökkel, az újfalusi
épületben pedig színpadot építenek. A beruházások összértéke kevesebb mint 500 ezer
euró, a szerződést hamarosan aláírják.
Bővítik a csatornahálózatot

Tavaly sikerült a csatornahálózat kiépítésének első szakaszát lezárni és olyan állapotú rendszert és szennyvíztisztító állomást
magukénak tudni, amelyet át tudnak majd
adni működtetésre az Aquaserv szolgáltatónak. Első lépésben csak a gerincvezetékek
és az átemelő pumpák épültek meg, most
következik második lépésben a bővítés, azaz
minden település minden utcájában minden
háztartásig eljuttatni a vezetékeket, továbbá
a jelenlegi 1500 főre elegendő derítőállomást kibővítik 3500 lakos utáni szennyvíz
befogadására. A beruházásra 3 millió eurót
kaptak a fejlesztési minisztériumtól a Helyi
Fejlesztések Országos Programján. Ugyanebből a forrásból egymillió eurót kaptak,
hogy rehabilitálják és korszerűsítsék azokat
az utcákat, amelyekben a csatornahálózatot

már kiépítették. Mindkét projektre aláírták a
támogatási szerződést, jelenleg a közbeszerzési dokumentáció készül.
További apróbb beruházások
várhatóak

A felsorolt nagyobbak mellett a helyi
költségvetésből számos kisebb beruházást
kellene eszközölni az elkövetkező időszakban. Így a községháza épületének tetőterét
kellene beépíteni, hogy irodákat, protokoll-
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Fiatalon is kiérdemlik az elismerést

Vendégoldal: Dózsa György község

Tavaly egy személy távozott a községházáról nyugdíjazás miatt, idén újabb három
követi. Januárban két új személyt alkalmaztak, még két üres állást meghirdetnek hamarosan a hiány pótlására. A község személyzetkerete 22 állás, ebből pillanatnyilag csak
14 van betöltve.
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és tanácstermet alakítsanak ki. A sportbázison is beépítenék az öltöző tetőterét, itt
a testvértelepülési küldöttségek fogadására
és elszállásolására alkalmas infrastruktúrát
alakítanának ki. Tervben van egy kis terasz
létesítése is, valamint a műfüves pálya rendezése.
Újfaluban és Lőrincfalván hely és idő
hiányában eddig nem tudtak játszótereket
kialakítani, most megpróbálnak erre alkalmas területet szerezni és ezt a hiányt is pótolni.
Mindezeket természetesen helyi forrásokból kellene megoldani, a tavalyi költségvetésbe bele is foglalták, de mivel nem
került rá sor, áthozták az idei évre, és abban
reménykednek, hogy valahonnan még sikerül szerezni mellé finanszírozást. A rengeteg
mindennapi munka mellett ezekre is figyelni fognak – ígérte meg az elöljáró.
Ravatalozók következnek

A községvezetés figyelmét nem kerüli
el a halottasházak építésének szükségessége sem. Minden településen egyeztetnek
az egyházakkal és azonosítani fognak olyan
önkormányzati tulajdonban álló területeket, amelyek lehetővé teszik, hogy minden
felekezet egy adott településen ugyanazt
a ravatalozót használja. Dolgoznak azon,
hogy olyan típustervet is találjanak, amely
minden faluban használható lesz. A kérdést
a közeljövőben a helyi tanács elé terjesztik.
A falunapok sem maradnak el

A szűkösebb költségvetés ellenére sem
maradnak el a hagyományos falunapok az
idén sem. Helyi bevett szokás szerint minden évben más-más településen szerveznek
falunapot és elszármazottak találkozóját,
mellette pedig a községi zöldségtermesztők
hagyományos kiállítását a lukafalvi sportbázison. Ez már annyira hagyományossá vált,
hogy nem tudják és nem akarják idén sem
kihagyni. A község pályázatot nyújtott be a
testvértelepülések és elszármazottak találkozójára, erre idén Teremiben kerülne sor.
Amennyiben a pályázat nyerő lesz, akkor
normális körülmények között tudnak szervezni egy háromnapos ünnepséget, viszont
ha nem kapnak támogatást, akkor is lesz
egy-két napos program – ígérte a polgármester.
A testvételepülések kapcsán azt is megtudtuk: idén a vajdasági Magyarcsernye lesz
a testvéri talákozók színhelye, így a Nyárádmentéről is küldöttség fog utazni Szerbiába.

A megyei RMDSZ idén 14 személyt jutalmazott közösségépítő, példamutató tevékenységéért a Könyv és gyertya díjjal. Közöttük két,
még fiatalnak nevezhető nyárádmenti református lelkészt is találunk.
Buksa Ferenc
rigmányi lelkészt
az RMDSZ nyárádszeredai kerülete
ajánlotta az idei
díjra. Laudációjában a tavalyi díjazott László János
nyugalmazott magyartanár a 15 évi
lelkipásztori szolgálatot, a 12 esztendei családtörténeti kutatómunkát
és az immár ötödik
esztendeje megrendezésre kerülő költészet napi megemlékezések
szervezését emelte ki, mint szempont, amiért a
lelkészre esett a választás.
A 39 éves Buksa Ferenc 2002-2007 között
Bede és Szentháromság, 2007 óta Rigmány és
Nyárádszentsimon református egyházközségeiben szolgál. Lelkipásztori munkáját hittel, felelősséggel végzi, szabadidejét családja
mellett főleg a családfakutatásoknak szenteli.
Munkájára a pontosság, a fegyelmezettség,
tudományosság és már-már megszállottság
jellemző. Mintegy 130 családfát és ősfát állított össze, amelyek közül nyomtatásban is
megjelent a szentgericei Paizs család története,
a Csejdi családok múltja, és megjelenés előtt
áll a szentsimoni és rigmányi családok története is. Munkásságára mindenütt felfigyeltek,
nagyra értékelik tudományos kutatásait, annál
is inkább, mivel a lelkészközösségben egyedül
ő hódol ennek a szenvedélynek. Átfogó, kiterjedt és aprólékos munkáját jelzi, hogy mintegy
5-600.000 oldal lejegyzést és 350.000 digitális
felvételt tárol. Felbecsülhetetlen értékű genealógiai kutatásaival szűkebb pátriánkban egyedi
értékeket hoz felszínre, hozzásegít ahhoz, hogy
megerősödjünk nemzetiségtudatunkban, s a
múltból feltárt világosság fényjellé álljon össze
jövőtermtő akarásunkban.

Természetesen meglepte a lelkészt ez a felterjesztés, hiszen a jelzett területeken kifejtett
tevékenységeiben nem a díjazás, hanem a hivatástudattal és szenvedéllyel végzett munka eredményének öröme vezérelte. Azért sem számított
erre, mert ő viszonylag fiatal, míg ezt a díjat
általában idősebb korban vehették át legtöbben.
Örömmel és alázattal is fogadta, és számámra
ennek is üzenete van: nemcsak elismerés e díj,
hanem a munka folytatására is kötelez.
Rengeteg konkrét terve van a következő
időszakra is, de mindenképpen a három „szerelmére” összpontosít. Azt szeretné, hogy igehirdetései által minél több ember kerüljön közelebb Istenhez, családtörténeti kutatásai által
minél több embernek legyen segítségére a múlt
megismerésében, illetve a magyar irodalom
népszerűsítése által anyanyelvünk tisztaságának megőrzése a legfőbb célja.
József Attilával mondja: „Én dolgozni akarok.”, de a legjobb választ Pál apostollal együtt
fogalmazza meg: „De egyet cselekszem, azokat,
a melyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén,
azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik
dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a
Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása
jutalmára.”
A 37 éves Batizán Attila református lelkészt az RMDSZ ákosfalvi kerülete terjesztette
elő a Könyv és gyertya díjra. Ezt a jelölést a
közösségéért végzett szolgálatával indokolták
a kezdeményezők. Azt is figyelembe vették,
hogy hat éven át nemcsak a szokványos lelkészi
munkát, hanem széleskörű közösségépítő munkát is végzett Hunyad megyei szolgálata idején.
Ezt folytatja szinte nyolc éve a Nyárádmentén,
Szentgericén is, igaz, más körülmények között.
Néptánccsoportot alakított újra, különféle közösségi rendezvényeket szervez, egyesületek
létrehozásában segédkezett, alapítványt vezet,
lelkészként pedig új parókiát (lelkészi lakást
és gyülekezeti otthont) építtetett Szentgericén,
egy gyülekezeti célokra használt gépjármű beszerzéséért is dolgozott, mely autó nemcsak a
szentgericeiek, hanem a bedei és szentháromsági gyülekezetek tagjai számára is nagy segítségére van (Batizán tiszteletes ugyanis e két másik református közösséget is pasztorálja). Nem
csak kimondottan lelkészi tevékenysége miatt

Megelevenedett történelmünk egy darabkája március 10-én, amikor huszadjára rendezték
meg a harmadik osztályos diákok regemondó
versenyét. Ezúttal Jobbágyfalva volt a házigazda.
Köszöntő
beszédében
Balogh Tünde csíkfalvi igazgató kifejtette: őseinktől kincsekkel tele tarisznyát kaptunk örökségbe. Bár éreheztő
ennek háttérbe szorulása, elfelejtése, most ismét vegyük
birtokba, fényesítsük újra és
adjuk tovább az eleinktől kapott értékes és unokáink számára feltétlenül megőrzendő
mesebeli kincseket.
Ezt követően a csíkfalvi
iskola Tündérkert színjátszó csoportjának legkisebbjei mutatták be Marton Erzsébet Zsófia

irányításával a jobbágyfalvi Tündér Ilona völgy
mondáját, majd elkezdődött a mintegy négy órás
maratoni mesélés. A szomorú király felvidítására
egymást váltogatták a meseszékben a gyerekek,
a sámánok pedig egy-egy aranyalmát húztak
elő a kincsesládából.
Közismert
és
szinte
ismeretlen
történetek is
elhangzottak a csodaszarvastól
az erdélyi
várakon, fejedelmek,
úrnők
és
szolgalegények, táltosok és tündérek történetén
át a Medve-tó legendáig. Bár minden tíz mesélő

érdemelte ki a díjat, hanem a közösségek lelkesítését, azt a szeretetet, amit részéről kapnak az
emberek, a magukra maradottak és a közösségi ügyek iránt érzett és szolgálatukban végzett
munkát – összességében mindezt díjazták.
A jelölés meglepte, és úgy vélte,
vannak nála idősebbek és e díjra méltóbbak, akik több
ideje dolgoznak és
bizonyítanak, mégis
a felterjesztők érdemesnek látták őt
a példaértékű szolgálata és „húzóereje” miatt. Ezáltal is
lelkesíteni akarják a
fiatalokat a hasonló munkára – véli.
Örömmel fogadta
a hírt, de az utolsó napig nem érezte át igazán
ennek mélységét, csak amikor fel kellett menni
a színpadra, amikor felolvasták a méltatást és
a megyei elnök átadta a díjat. „Arra szorgalmaz, amire hiszem, hogy az Úristen hívott el,
hogy a közösséget szolgáljam” – fogalmazott,
megjegyezve, hogy időnként a lelkészek is elfáradnak, nekik is szükségük van arra, hogy melléjük álljanak mások, hogy meg is dicsérjék, értékeljék az eddigi munkájukat. „Ez számomra
egy ilyen támpont, megerősítés, biztatás, hogy
mások is látják, amit végzek, hogy igenis van
értelme ennek a szolgálatnak.” Amikor a következő időszak terveiről kérdeztük, a lelkész
kifejtette: helyi szinten a közösségnek folyamatosan szüksége van a megerősítésre. Nemrég végeztek számvetést, sok eredményük van,
de ittléte alatt eltemettek több tucat személyt,
ezek fele templomba járó volt, és helyükre nem
feltétlenül léptek fiatalabbak. A nagy építkezések nagyrészt befejeződtek a gyülekezetekben,
ezért első sorban azt tekinti feladatának, hogy
megszólítson, lelkesítsen olyanokat, akik eddig
nem kapcsolódtak be a közösségi életbe. Az elmúlt fél év erre kiváló alkalom volt, szinte minden hétvégén tematikus vasárnapot szerveztek,
hogy bevonhassanak, cselekvésre ösztönözzenek egy-egy réteget.

Tündér Ilonától a Medve-tóig
után a szervezők tánccal, játékkal próbálták felfrissíteni a résztvevőket, kissé túl soknak bizonyult a 41 mesélő, a szervezők sem gondolták,
hogy ennyire népszerű lesz a vetélkedő.
Nem volt könnyű dolga a zsűrinek (Bárdosi
Ilona nyugalmazott tanítónő, a verseny ötletgazdája, Szász Gyöngyvér vásárhelyi, Fodor Ildikó
sáromberki, Kulcsár Tünde ernyei tanítónő és
Falka Emőke szeredai magyartanár), hogy eldöntse, kik kerülnek az első helyekre. Végül a
vámosgálfalvi Szabó Sára (tanítónő Fekete Rozália), a mezőmadarasi Balázs Irénke Gizella
(Kali Katalin) és a nyárádremetei Kacsó Kriszta
Johanna (Jakab Ibolya) jutottak tovább az országos szakaszra, továbbá négy különdíjat és hat
dicséretet is kiosztottak a gyerekek között.
A regélő diákokat köszöntötte Illés Ildikó
főtanfelügyelő-helyettes, a zsűri nevében Bárdosi Ilona, majd Fejes Réka, a tanítókért felelős
tanfelügyelő is.
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Méltósággal emlékeztük
nemzeti ünnepünkön
“Nem félünk”

* Az akció 2018. április 15. és április 21. közötti időszakban érvényes!
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Nyárádszereda is együtt érez a magyar szimbólumok használatáért megbüntetett székelyföldi városokkal, ezért
március 15-én kitűzte a városházára a
nemzeti lobogót és kiírta a bejáratnál,
hogy ez a magyar nemzet ünnepe és
munkaszüneti nap – a büntetés lehetőségével is számolva így tiltakozott az
elöljáró az ellen, hogy ezt a napot nem
nyilvánították a romániai magyarok
hivatalos ünnepévé. Délelőtt a diákok
Szász Károly forradalmár sírkövét koszorúzták meg a temetőben, este pedig
szűknek bizonyult a főtéri református templom, ahol önkuménikus
isztentisztelettel folytatódott a megemlékezés. Sándor Szilárd unitárius és Székely Endre református lelkész áhítatot tartott és ároni áldást
hirdetett, a mai társadalmi kérdésekre rávilágító Drócsa László plébános pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy könnyekből nem lehet
jövőt építeni, de a jövő dönti el, milyen magyarok voltunk. A Deák
Farkas Általános Iskola ünnepi műsorral tisztelgett: a kisebbek kristálytisztán fújták a Kossuth-nótákat, míg a nagyobbak hazafias dalok
és zenekar kíséretében tettek hitvallást és esküt, hogy “rabok tovább
nem leszünk”.
Ünnepi beszédében Tóth Sándor polgármester figyelemeztetett:
ma Romániában az önbecsülésünket is el akarjak venni, el akarnak
bátortalanítani, de Szeredában “ha levetetik a városházáról a székely
zászlót, akkor megkeressük a helyet és a hivatalos megoldást és négyszer-ötször nagyobb méretűt teszünk ki, hadd lássák, hogy nem félünk és mi ragaszkodunk hozzá!” A mai ember szabadságharca nem a
kardvillogtatásban nyilvánul meg, hanem a mai bátor embert az önmagában és eszméiben való hit, az önbecsülés, az identitástudat és a
munkavállalás kell jellemezze – hangsúlyozta a városvezető, aki hisz
abban, hogy a szeredai napközi vagy bölcsőde sorsát nem Bukarestben vagy Vásárhelyen fogják megoldani, hanem a városnak kell olyan
intézményeket építenie, amelyek nem függnek Bukaresttől. “Inkább
abban hiszek, hogy az energiánkat, ötleteinket, erőforrásainkat, kapcsolatainkat egyesítve olyan települést, otthont tudunk teremteni itt
magunknak, amelyre a román állam képviselői is büszkék lehetnek,
ezzel bizonyítjuk, hogy az elmúlt száz évben sem hátráltató, romboló
tényezőkként voltunk jelen szülőföldünkön, hanem mi is építeni szeretnénk hazánkat” – nyomatékosította a polgármester.
Istentisztelet után a tömeg fáklyasorok között vonult Deák Farkas
forradalmár szobrához, ahol az önkormányzat, egyházak, tanintézmények, a móri Perczel Mór Szakképző Iskola, Novák Zoltán szenátor, az
erdélyi magyar politikai alakulatok helyi szervezetei koszorúztak.

Mór A kőszívű ember fiai című regényéből ismert Baradlay-fiúk áldozatára hívta fel a figyelmet, de arra is, hogy ma a csatákat munkával
és tanulással vívják – intette a diákokat: mindenkinek a saját területén
kell megvívja a harcát önmagával és a rendszer akadályaival szemben.
A honatya számára az is bizonyítja, hogy március 15. igazi közösségi
ünnep, hogy ezen a napon olyanokat látott egymás mellett ülni a templomi padsorokban, akik néhány évvel ezelőtt a helyhatósági választásokon még egymásnak feszültek – vallotta be.
Jobbágyfalván a kultúrotthon udvarán álló oltárnál és oszlopnál,
Csíkfalván a kultúrotthon, Szentmártonban a templom előtti emlékműnél, Vadadban pedig az unitárius templom előtt emlékeztek a községbeliek. Ahogy a községvezető fogalmazott, a község „jó helyzetben”
van, hiszen itt 17-18 éve együtt ünnepelnek az egyházak, iskolák és az
önkormányzat, míg egyes helyeken nem ünneplenek ma sem, amikor
szabad lenne. Balogh István polgármester ünnepi beszédében kitért
arra is, hogy a hazaszeretet nem szentimentalizmus. Nem érzelgősség,
nem szavak és érzések elsősorban, hanem felelősségérzet, jövőféltés,
jövőépítés. Nem lehet szeretetről beszélni és közben széthúzást szítani. Nem lehet szabadelvűségről beszélni, és közben megfélemlíteni
másokat. 1848 márciusának fiataljai tudták mindezt. Cselekedtek, nehéz, kemény, határozott, de jövőt építő döntéseket hoztak. Radikális,
fiatalos, izzó akarattal merték szeretni hazájukat és egymást, rangtól,
vallástól, származástól függetlenül.
Jedden ünnepi istentisztelettel kezdődött az ünnepség, majd a
faluközpontban álló emlékműnél folytatódott. „Március 15. a bátorság ünnepe. Legyünk bátrak nagyot álmodni, majd azt megvalósítani
lépésről lépésre. Legyünk bátrak kiállni magunkért, közösségünkért.
Március 15. a hit ünnepe. Hinni kell, hogy kitartó munkával, türelemmel és alázattal jobbá tehetjük környezetünket, mindennapjainkat.
Március 15. az igazság, a kitartás és a küzdelem ünnepe. Legyünk kitartóak az igazság kimondásában, küzdjünk érte” – emelte ki Bányai
István polgármester.

Ákosfalva

Szentbenedek

“Itthon akarunk megmaradni”
Csép Éva Andrea parlamenti képviselő a diákok ünnepi műsorát
látva Csíkfalván azt hangsúlyozta: óriási feladat olyan környezetet
teremteni gyerekeinknek, hogy tudjanak az iskolában magyarul beszélni, magyar népdalokat tanulni, népmeséket hallgatni. Ez a jelen
forradalma, amelyet nem karddal vívunk meg, hanem tollal és pecséttel, esetenként folyamatos jelenléttel és megnyilvánulásokkal, hogy
tudjuk biztosítani itthoni magyar jövőnket. Nehéz megteremteni a
biztonságos jövőképet fiataljainknak, hogy ne menjenek el, az idősek
ne maradjanak fiatalok, gyerekek, unokák nélkül. Ezt kell vállalnia
minden vezetőnek, pedagógusnak, politikusnak, és mindenkinek, aki
ünnepel vagy sem ezen a napon. Van egy nemzetünk és van egy feladatunk, és mindenki hozzá tud járulni ahhoz, hogy itthon biztonságban
éljünk. Ezt a március 15-iki üzenetet kell hazavinnünk: itthon akarunk
maradni, itthon akarunk magyarul beszélni, fejet hajtani a hősök előtt,
és mi vagyunk a jelen hősei, hőseinkre pedig vigyázni kell – figyelmezetett a politikus.
Novák Csaba Zoltán szenátor szeredai felszólalásában Jókai

Nyárádszereda

Gálfalva
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Életmű Díj Simon Juditnak
Érd város Életmű Díját kapta meg a
nyárádmenti születésű Donkóné Simon Judit
nyugalmazott pedagógus. Ez a kitüntetés annak
adományozható, akinek több évtizeden át végzett kimagasló közösségi, tudományos, művészeti, kulturális életműve, valamint egyéb területen végzett tevékenysége példaként állítható a
város közössége elé.
Donkóné Simon Judit előadóművész, tanár
1973-tól nyugdíjazásáig, 2002-ig tanított az érdi
Kőrösi iskolában. Pedagógusi munkája során
kiemelt figyelmet fordított a magyar irodalom gyöngyszemeinek megismertetésére, a magyar nyelv átörökítésére, a szép és helyes beszéd és írás
elsajátíttatására. A város kulturális életében jelentős szerepet vállalt a határon túli magyar írók, költők, képzőművészek bemutatásával, megismertetésével. A Van olyan föld és az Atlantisz harangoz című önálló műsorait
erdélyi költőkből állította össze. Számtalan író-olvasó találkozó, kiállítás
megszervezése fűződik nevéhez. Az általa alapított versmondókörben a
versek és novellák megszerettetésén túl az erkölcsi és emberi értékek, a
hazaszeretet ivódott tanítványaiba.
Donkóné Simon Judit szülőföldje, Erdély és Székelybő iránt érzett
szeretete és tisztelete egész pályafutását végigkísérte. Ennek hatására születtek meg az Erdélyi honismereti barangolások című könyvei. 1995-ben
Érd városa Csuka Zoltán Díjjal jutalmazta. Önkormányzati képviselőként
is végzett közéleti tevékenységet, ennek során részt vett Szászrégen és Érd
testvérvárosi kapcsolatának kialakításában. 2005-ben Tamási Áron Díjat
kapott.

Rangos elismerés a Csípán pálinkának
Február végén értékes elismeréseket szerzett
Magyarországon a szentsimoni Csípán Pálinkaház: három aranyéremmel, egy kategóriagyőzelemmel s a legjobb erdélyi pálinkafőzdének kijáró
díjjal térhettek haza.
A már lassan hungarikumnak számító Orosházi hagyományok, ízek versenye a magyar mezőgazdasági ágazat egyik kiemelkedő rendezvénye.
Ennek keretében méretkeztek meg nemzetközi
versenyben, ahol öt ország legjobb pálinkafőzői is
összemérték tudásukat és tehetségüket.
Csípán Csaba érdeklődésünkre elmondta: a mintákat már az eredményhirdetés előtt egy héttel bírálták el. Csípán három mintával nevezett
be – kajszibarack, málna, bodza – és mindhárom aranyérmet nyert. Különösen büszke arra is, hogy a benevezett 300 pálinkamintából kikerült mintegy 20 aranyérmes baracknedű közül épp az övét választották a kategória
legjobbjának is. A győzelem annál is értékesebb, mivel Magyarország
kajszibarack pálinkái világhírűek, a legjobb ital a gönci barackból készül.
Mivel a Nyárádmentén nemigazán terem jó minőségű barack, ő Tasnád
környékéről vásárol gyümölcsöt, a málna és lebogyózott bodza viszont itt-

honról származik. Mindhárom pálinkaminta tavalyi termésből készült, sőt
mi több, a málnával tavaly próbálkozott először – és bevált. Az aranyérmes
és kategóriagyőztes pálinkákat vizsgálva választották ki a legjobb főzdéket
is, s ezúttal a Csípánét nyilvánították Erdély legjobbjának.
Csípán Csaba a szeredai kertészeti főiskola elvégzése után, 2004-ben
döntött a pálinkafőzés mellett, hiszen a Nyárád és Küküllő mente mindig
híres volt tájhonos gyümölcsfajtáiról, illetve a vegyszermentes termelésről.
Azóta folyamatosan dolgoznak, tanulnak, feljesztenek – mondta el a fiatal
tulajdonos. Szinte minden évben megversenyeztetik pálinkáikat, főként
nemzetközi bírálatokon, és már jónéhány érmet sikerült is „bezsebelniük”,
de az idei a legnagyobb elismerés, amellyel megtisztelték őt és munkatársait – vallotta be.
Csípán Csaba tagja a 2014 őszén alakult Erdélyi Pálinka Lovagrendnek is, 2016-ban nemzetközi pálinkabírálói tanfolyamot is végzett a magyarországi Ongán, így a szakvizsga elvégzése óta ő is részt vehet hasonló
nemzetközi versenyeken a párlatok elbírálásában.

Adomány a tűzoltóknak
Védőöltözeti cikkeket kapott ajándékba a szeredai önkéntes tűzoltó
egyesület. Az adomány március 9-én érkezett meg egy svájci alapítvány
részéről: övek, vízhatlan védőkabátok eső, vihar esetére, valamint melegítő pulóverek a téli időszakra. Kacsó István parancsnok rögtön az átvétel
után lapunkank elmondta: az övek egy részét a most alakuló székelyhodosi
csapatnak adják át. Amiből kellő számú darabbal rendelkeznek, abból nem
tartanak fölösleget, hanem továbbadják másoknak, akiknél az éppen hiányzik, ahogyan a csapat létrehozásakor őket is segítették más alakulatok.
A most kapott ruházat mindig hiánycikk, mert előbb-utóbb elhasználódik,
ezért mindig jól jön az utánpótlás lehetősége. Egy-egy bevetés után a ruházatot tisztítani, mosni kell, de ha épp akkor kapnak egy risztást, jó, ha
kéznél van egy tartalék felszerelés – részletezte a parancsnok, aki hozzátette: az alapítvány erdélyi munkatársai megigérték, hogy ha további hasonló
adományt kapnak, átadják azt a szeredai tűzoltóknak.

Tanulnak a méhészek
A decemberi – nemzetközinek is
nevezhető – méhésztalálkozó után március 4-én ismét találkozóra hívta tagjait a Nyárád Völgyi Méhészegyesület
Nyárádszeredába. Méhegészségügy a
kísérlettől a gyakorlatig címmel tartott
igen érdekes és értékes előadást a magyarországi Csáki Tamás, a gödöllői
Szent István Egyetem keretében működő Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet munkatársa. A szakember
nemcsak szakmai kérdésekkel foglalkozott, hanem pályája kezdetének és
az akkori amerikai tapasztalatainak megosztásával is színessé tette előadását, majd Inokai András is megosztotta gyakorlati tapasztalatait az erdélyi
kollégákkal, ő a Biológiai védekezés atka ellen szerves savakkal témában
értekezett. A jelenlevő félszáz méhész (tagok és szimpatizánsok) szerint
értékes előadásokat veszített el az, aki nem volt jelen.

A Nyárádmente Kistérségi Társulás,
a Nyárádmente LEADER Egyesület,
a Kis-Küküllő dombvidék – Nyárádmente
Natura 2000 Gondnokság

Áldott, Békés Húsvéti Ünnepet

kíván a Nyárádmente minden lakosának és a
Nyárádmenti Kis Újság minden olvasójának.
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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 8:00-16 óra
szombat 8:00-13 óra
Telefon:0745067577

