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Átadták a madarasi óvodát
November 17-én szalagátvágással adták át Backamadarason
azt az óvodát és bölcsődét, amely a magyar kormány és az Erdélyi
Református Egyházkerület támogatásával épült a helyi református
gyülekezet telkén. Az új intézményben már januártól elkezdődhet az
óvodai oktatás.
Ünnepi beszédében ft.
Kató Béla református püspök
ószövetségi történettel példázódva kiemelte: a mi népünk
ezen a földön évszázadokon át
felépítette a maga iskoláit, intézményeit, mint az élet vizét
tartalmazó kútfőket, itt nevelte
gyermekeit. Mit teszünk, amikor betemetik kútjainkat? Elszaladunk vagy ismét kiássuk azokat?
Ennek a nemzedéknek az a feladata, hogy kiássa a kutakat, mert csak
úgy lehet jövőnk, ha gyermekeink ezekből a forrásokból, kutakból
táplálkoznak. Ez az óvodaépítés jelzi, hogy akárhányszor be lehet
tömni a kutakat, de azokat mindig ki lehet ásni. Ezt a reménységet
soha nem adhatja fel a nép, és úgy kell nevelni gyermekeinket, hogy
ők is új kútásók legyenek és új forrásokat keressenek az újabb nemzedékeknek – biztatta a helyieket a főpásztor.
Az új óvoda és bölcsőde alapkövét tavaly március 17-én tették
le. Az történelmi pillanat volt, ahogyan ez a nap is, amikor egy álom
vált valóra, egy vágy teljesedett be, Backamadaras gyöngyszeme
épült meg. Ez az épület a gondoskodásnak, a felelős jövőépítésnek,
a magyar összefogásnak a jelképe, nagy ajándék a magyar kormány
és az egyházkerület részéről a település és a térség számára – fejtette
ki Nagy-Vajda Levente helyi református lelkész. Szőcs Antal polgármester szerint a községházán húsznál több házasságot kötöttek, fiatalok akarnak itt családot alapítani, jövőt teremteni és sok gyereket
nevelni. Remélhetőleg minden kis szék gazdára lel ebben az épületben, és ugyanilyen fontos, hogy itt magyarul folyik majd az oktatás.
A közösség háláját tolmácsolta Marc Erzsébet iskolaigazgató is, aki
szerint „szép lesz gyereknek lenni” ilyen feltételek között, és sok zajos, gondtalan gyerek lakhatja be az intézményt.
Dr. Dézsi Zoltán, az egyházkerület főgondnoka azt hangoztatta:
csodák földjén élünk. Az elmúlt száz év után is itt vagyunk és ünnepelünk magyar közösségként, ennek pedig az a titka, hogy mindig
képesek voltunk a tudás, a közösség kútját ásni, másrészt ennek a
szellemi közösségi munkának volt két erős alappillére: az anyaország és az egyház – mutatott rá felszólalásában Novák Csaba Zoltán
szenátor.
A magyar kormány óvodafejlesztésért felelős miniszteri biztosa
jelen volt a tavalyi alapkő-letételkor is, és most büszkén állapíthatta
meg, hogy a kis kőből mekkora hatalmas épület emelkedett a templom tövében. Ez az óvoda nem választható el az elmúlt száz év sok
veszteségétől, kudarcától, de a 21. században itt áll ez a gyönyörű
épület, és következnek sorban új és új intézmények. Ezek mind azt
jelzik, hogy újra és újra fel tudunk állni, meg tudunk erősödni. Magyarország kormánya kezét nyújtja minden magyarnak és nem magyarnak a Kárpát-medencében, mert egymás terhét hordozva európai
és világpolitikai kihívásokat tudunk közösen megoldani – dr. Grezsa
István.

Bölcsőde létesül Koronkában is
Folynak a munkálatok a koronkai református egyház egykori
felekezeti iskolájában: bölcsődévé alakítják az ingatlant a magyar
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kormány támogatásával.
Az 1914-ben épült felekezeti iskolát 1948-ban államosították, a
gyülekezet 2008 októberében kapta vissza, 2011-ben felújították. A
tavaly értesültek a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjáról, ekkor felkeresték az erdélyi református egyházkerület püspökét ötven koronkai gyerek adataival, és segítséget kértek
ahhoz, hogy a falu is bekerülhessen ebbe a programba – részletezte
Rigmányi Arnold lelkipásztor. Miután a jóváhagyást megkapták, elkezdődött a tervezés, majd építkezési engedélyt szereztek, így végre
a kiválasztott cég idén szeptemberben elkezdhette a munkálatokat.
Az átalakítási munkálatokat jövő év május végéig kellene befejezni, de szükség esetén még kitolható a határidő. Az épületben három, egyként 15 fős csoport
befogadására lesz alkalmas,
ami hat munkahely létesülését is maga után vonja majd.
Nagy öröm a gyülekezet számára, hogy ezáltal az
épületet is megmentik a romlástól, és azt szeretnék, ha a
helyi tanács átvállalná a bölcsőde működtetését. Az ötlettől Takács Szabolcs István polgármester sem zárkózott el: amenynyire a törvény megengedi, nincs ellenükre az elképzelés, hiszen a
fiatalokat és fiatal családokat segíteni szeretnék a gyerekvállalás és
-nevelés tekintetében, főként, hogy a bölcsőde az egész települést
szolgálná. Ha a helyi tanács is jóváhagyja, nyitottak átvállalni a működtetést.
A református gyülekezet életképes, mintegy másfél évtized után
idén végre több gyereket kereszteltek, mint amennyi felnőttet eltemettek. A koronkai iskola szülői bizottságának elnöke, Szövérfi Karolina megerősítette: a kezdeti igényfelmérés egyértelműen jelezte
a bölcsőde szükségességét. Úgy véli, lesz elég jelentkező koronkai
gyerek, de ha lehetőség lesz, vásárhelyi szülők is vinnének át gyerekeket a településre.

Hamarosan átadják a jeddi óvodát
Szeptemberben átvette a jeddi önkormányzat a kivitelezőtől a kibővített és felújított óvodaépületet, azóta megérkeztek a szükséges
bútorzatok és felszerelések is. A kültéri bútorzatot és a játszótéri elemeket felszerelték, az épület helyiségeit is berendezték már – tudtuk
meg Bányai István polgármestertől. A projekt keretében összesen
tíz közbeszerzést hirdettek
meg, ebből egyet az építkezési munkálatokra, a többit
különböző berendezésekre,
eszközökre.
A bővítés után az épület felülete az eredeti kétszeresére növekedett, így
három csoport működhet
benne. A közeljövőben a
gyerekek és pedagógusok birtokba vehetik az óvodát, de már elindították a folyamatot, hogy ősztől napközis csoportot indíthassanak.
Az elöljáró azt szeretné, hogy 2022-re elinduljon a harmadik csoport
is, és Jedden csak napközi működjön.

Színpadra álltak gyerekeink
November 15-17. között huszonhetedik alkalommal szervezték
meg a műkedvelő színjátszók fesztiválját Erdőszentgyörgyön. Az idei
rendezvényen tizenhat előadást élvezhetett a közönség, a fellépők
között most csak két nyárádmenti csapat volt, a csíkfalvi iskola Tündérkert színjátszói. A nagyobbak a Szülői értekezlet című szatirikus
darabbal az életszerű játékért nyertek díjat, míg a kisebbek A császár
új ruhája című Andersen-mesefeldolgozást mutatták be, itt Kilyén
Andrea az alakításért kapott elismerést. A csapatokat Balogh Tünde
és Marton Erzsébet Zsófia pedagógusok készítették fel.
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Kányádi Sándor

A tartalomból

Novemberi szél
Lefonnyadt rég az áfonya,
deres a medve lábnyoma.
Lecsupaszult a málnavész.
Minden toboz a földre néz.
Hályogos szemmel pillogat
olykor néhányat még a nap.
Se cirpelés, se csipogás,
hallgat minden kis muzsikás.
Csak a szél, csak a szél,
egyedül ő zenél.

Vendégoldal: Csíkfalva község .................... 2

Ág se moccanhat nélküle,
minden kis hang az ő műve.
A medve helyett ő morog.
Övé minden csőr és torok,
ő játszik minden furulyán,
harsonán, dobon, pikulán.
Táncoltat erdőt, bokrokat,
lebbent az égre fodrokat,
s annak, ki ellene szegül,
annak a hátán hegedül.
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KANDIKÁLÓ

közterület
„Jó most magyarnak lenni”
– Részlet dr. Grezsa István, a magyar kormány óvodafejlesztésért
felelős miniszteri biztosa madarasi beszédéből –

„Jó
most
magyarnak lenni Backamadarason, jó büszke
magyarként itt
állni. Különleges alkalom a
számos óvodafelújítási és avatási ünnepség. Olyan alkalom, amikor
az ember itt lehetett az alapkőletételkor
is, és ki gondolta volna, hogy abból a kis
alapkőből ilyen hatalmas épület szökken szárba. És itt áll ez az épület a református templom kertjében (...) A mai
óvodaavatás is beilleszkedik a történelmi folyamatosságba, ez az óvoda nem
választható el az elmúlt száz év sok-sok
veszteségétől, a betemetett kutaktól, kudarcainktól, fájdalmainktól. Elérkeztünk
ehhez a pillanathoz, a 21. századba, egy
esztendővel ennek a száz évnek a lejárta
előtt, itt áll ez a gyönyörű backamadarasi óvoda, és jönnek sorba az új és új
intézmények. Ezek mind jelképei annak,
hogy újra és újra fel tudunk állni, újra és
újra meg tudunk erősödni. Mi az elmúlt
száz év alatt annyit panaszkodtunk arra,
hogy asszimilálnak bennünket, hogy fogyunk, hogy vagyonunkból kiforgatnak.
És eljött az idő, hogy ha képesek vagyunk egy tágabb horizontra tekinteni,
a Kárpát-medencei magyarságra s a világban szétszóródó magyar közösségek-

re egyként gondolni, mert egy nemzeti
közösség tagjai vagyunk, akkor végre
újra a bizakodó és erős nemzetek sorába
tudunk lépni, és lehet, hogy eljön az az
idő, amikor végre mi fogunk asszimilálni másokat a Kárpát-medencében. Megvan hozzá az erőnk, megvan a kulturális
erőnk, és remélem, meglesz hozzá a gazdasági erőnk is. Történelmi tapasztalatunk pedig van ezer éves, hiszen Szent
István népeként állunk most itt. (...)
Magyarország kormánya a kezét nyújtja
minden magyarnak és nem magyarnak a
Kárpát-medencében, mert egymás terhét hordozva európai és világpolitikai
kihívásokkal csak együtt tudunk megbirkózni. Soli Deo gloria. Egyedül Istené a
dicsőség.”

Új mentőautót kapott a szeredai
SMURD

Megalakult a Nyárád Mezőgazdasági
Szövetkezet

Kórusok énekeltek Nagy Ferenc
emlékére

Van képünk hozzá

Halad az új ákosfalvi iskolaegyüttes
építése

Új kutakat kell ásni!

Felavatták a madarasi óvodát

(8. oldal)

Gy. Szabó Béla munkái Szentbenedeken
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Kevesebb eredménnyel, de munkával
Az idei esztendő sem pénzügyileg, sem kivitelezés szempontjából nem volt sikertörténet,
talán még a tavalyinál is gyengébb volt – véli Balogh István polgármester, aki azonban
részeredményekről be tudott számolni, hiszen munka bőven akad.

Átadták a napközit
Szeptemberben Csíkfalván az új napközi
otthonban kezdhették meg a tanulást az óvodás
gyerekek. Az épület alapkövét még 2008-ban
helyezték el, az építkezést a megyei tanfelügyelőségen keresztül, kormánytámogatással
kezdték el, de nemsokára a projekt pénzügyi
támogatás nélkül maradt, 2011 óta félbe-szerben állt az épület. A román kormány PNDL
programján tavalyelőtt támogatásra javasolták
a beruházást, tavaly megkötötték a támogatási
szerződést a fejlesztési minisztériummal, majd
a kivitelezővel, így folytatódhatott a munkálat: az épület tetőzete, szigetelés, nyílászárók
javítása, helyenként cseréje, meg kellett oldani a vízzel, szennyvízcsatornával, fűtéssel,
árammal való ellátást, mosdók kialakítását,
vakolást, fal- és padlóburkolást, színezést, a
bejáratok befedését, tűzlépcső építését és legújabban a térrendezést. A beruházás összértéke
930.502 lej, ebből a községnek 317 ezer lejes
önrésszel kellett hozzájárulnia.

Iskolafelújítás Vadadban is
Szeptember elején elkezdődött a vadadi
iskolaépület korszerűsítési és bővítési munkálata. Az épület teljes tetőszerkezetét eltávolították és egyik szárnyat elbontották. Helyébe
kétszintes új szárny épül, ennek alapját már
meg is öntötték. A másik szárnyat megerősítik,
majd az egész épületet felújítva helyreállítják.
A munkálat kormánytámogatással zajlik a
PNDL program keretében. Jelen pillanatban a
kivitelezés szünetel, ugyanis tervezési hibákat
észleltek, ezért új műszaki megoldási javaslatot várnak a kérdés rendezésére.
A község tavaly év márciusa óta rendelkezik megnyert pénzösszegekkel és támogatási
szerződésekkel a csíkfalvi, búzaházi, vadadi
iskolák korszerűsítésére, a csíkfalvi napközi
befejezésére és egy új jobbágyfalvi elemi iskola építésére. Az elmúlt másfél évben sajnos
csak a csíkfalvi óvodát sikerült befejezni és
elindítani a vadadi munkálatokat, tekintettel
arra, hogy a közbeszerzésre nem jelentkeztek
cégek, vagy ha igen, akkor is rossz vagy hiányos dokumentációt nyújtottak be. Harmadik meghirdetésre sikerült szerződést kötni a
csíkfalvi napközire, az ötödik meghirdetéskor

fémoszlopokat. Mivel nem volt benne a projektben, nemrég kiépítették a rendszert, hogy
a falutól távolabb eső jobbágyfalvi ravatalozót
és a községi szennyvíztisztító állomást is ellássák megfigyelő berendezésekkel.

Befejezik a csatornázást
Hét éve írták alá a kivitelezési szerződést Csíkfalva, Szentmárton és Jobbágyfalva
szennyvízrendszerének megépítésére. A munkálatot több mint hat éve kezdték el, megépült
a közel 14 kilométeres hálózat és a szennyvíztisztító állomás, de sajnos, a finanaszírozó gyakori hibája miatt a kivitelezés nagyon
elhúzódott. A munkálat a végéhez közeledik,
jelenleg folyik az ellenőrzések során tapasztalt
hibák kijavítása. Ezt a tél közeledtével felfüggesztik, tavasszal befejezik. Jövő tavasszal át
kellene adni a rendszert a közműszolgáltatónak, majd elkezdődhet a lakosság rácsatlakoztatása a hálózatra, hogy azt már a jövő évben
elindíthassák.

Folyamatban a kultúrotthonok
javítása
Tavaly tavasszal elkezdődött a szentmártoni, búzaházi és vadadi kultúrotthonok felújítása, ami a szentmártoni esetében jól, a másik
két esetben lasabban haladt. A kivitelező és a
műszaki ellenőr közötti nézeteltérések miatt a
munkálat jelenleg szünetel, ezért a helyzet tisztázása érdekében az önkormányzat műszaki

a vadadi iskolára, a hatodik közbeszerzési eljárás után sikerült kivitelezőt szerződtetni a
csíkfalvi iskola javítására. A búzaházi és jobbágyfalvi iskolákra már a hetedik eljárás van
folyamatban.

Szerelik a kamerákat

Az új épületben 23 napközis kisgyerek játszik, tanul, étkezik és alszik. Kakasd testvértelepülés adománya révén kiságyak kerültek
már tavaly, szülőktől és adományozóktól szőnyegek, matracok, játékok is érkeztek, hogy
otthonossá és használhatóvá váljon a napközi.
A berendezésre az iskola 500.000 forint támogatást nyert a Bethlen Gábor Alaptól.

Novemberben elkezdődött a községi
térmegfigyelő kamerarendszer kiépítése. A
projekt szükségessége már tíz évvel ezelőtt
felmerült lakossági igényként. Kihasználva a
kistérségi LEADER programban nyíló lehetőséget, 2017-ben nyújtottak be pályázatot európai alapok lehívására. A projekt összértéke
352 ezer lej, ebből 151 ezer lejt a község önrészként fizet ki, míg 200,8 ezer lejt a vidékfejlesztési programon keresztül kapnak meg.
A projekt része a műszaki terv elkészítése
is, míg az effektív megvalósítás során 59 térfigyelő kamerát helyeznek el a falvak ki- és
bejáratainál, közintézményeknél, köztereken.
Villanyellátást biztosítanak, a rögzített felvételek továbbítására internetet, valamint különböző eszközöket, felszereléseket, további

tanulmányt készíttetett, most folyik ennek engedélyeztetése Gyulafehérváron. Remélhetőleg hamarosan folytatódhatnak a munkálatok,
amelyeket jövő szeptemberig kell befejezni.

Tervek is vannak
Jövő évben reményeik szerint be tudják
fejezni a folyamatban levő munkálatokat és
használatba tudják adni azokat, valamint folytatni az iskolajavításokat.
Jövő évtől készen állnak újabb pályázatokat is benyújtani – mint az utcák aszfaltozása
(amely négy próbálkozás után sem kapott támogatást), a vízhálózat kiépítése, közvilágítás
fejlesztése –, hiszen új finanszírozási időszak
következik az önkormányzatok és a LEADER
kistérségek számára.
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Ismételten kérik a nyomvonal
megváltoztatását

Vendégoldal: Csíkfalva község

Viszonylag sok projekt van kivitelezés
alatt, hiszen három kultúrotthon, öt oktatási
intézmény vár felújításra, csatorna- és kamerarendszer épül, de sajnos, egyiket sem
sikerült idén megnyugtatóan kivitelezni, mindenhol lassan haladnak vagy éppen állnak a
munkálatok, ami nem az önkormányzat, hanem a finanszírozó vagy a kivitelező hibája.
Ilyen szempontból gyengébb évnek nevezhető
a 2019-es. Egyedüli terület, ahol jól mentek
a dolgok és eredményeket tudnak felmutatni,
az az önkormányzat által kezdeményezett és
munkásai által kivitelezett helyi munkálatok,
mint a közterületek fenntartása, ravatalozók fejlesztése, temetők, sáncok rendezése
– ezeknél az elmúlt évekhez képest jóval nagyobb volt az előrelépés.

nyárádmenti

November 1-jén a szállításügyi minisztériumban ismét kérést
iktatott be Szereda polgármestere, aki évek óta kéri a települést
érintő Marosvásárhely-Jászvásár autópálya nyomvonalának
megváltoztatását, most pedig a leszállópálya helyét is módosítatná.
Az elöljáró a tervezett pályaszakasz módosítását szeretné
elérni, hogy a nyomvonal kikerülje Szereda belterületét. Indokai
között egyrészt az szerepel, hogy a nyomvonal négy kilométeren érinti a belterületet, és ez nemcsak tucatnyi lakóház lebontását eredményezné, hanem értékes mezőgazdasági területek
elveszítését is, valamint a Kis-Nyárád jelenlegi medrének elterelését vagy lefedését, továbbá károsítaná a városrendészeti
tervében ipari zónaként, pihenőhelyként és lakóterületként megjelölt területeket.
Az autópálya tervezett nyomvonala a Vécke-csatorna mellett
haladna fel a Nyárádmentén, átvágna Szeredán és a Kis-Nyárád
völgyében haladna, Bere, Magyarós, Szováta érintésével érne át
Hargita megyébe. A most javasolt nyomvonal kikerülné a várost,
és a dombokon át, Rigmány fölött érne Bere községbe. Ugyanakkor a város 2012 óta kérvényezi egy leszállópálya megépítését
Szeredánál, a javaslat annyiban került meghallgatásra, hogy
néhány éve a megkérdezésük nélkül a tervezők „találomra” megjelölték egy „jövőbeli leszállópálya” helyét Demeterfalva felső
felénél. Ez a helyszín azért nem megfelelő, mert a város érintett,
délnyugati része időközben lakóövezetté vált. Ezért két éve azt
kérik, hogy a leszállópályát 1,6 kilométerrel lennebb, Szereda és
Gálfalva között építsék meg.
Tóth Sándor úgy véli, most az ideje változtatásokat eszközölni a terven, mert amikor a munkagépek megjelennek, már
késő lesz. Szerinte azért is szükséges változtatni a nyomvonalat
és a leszállópálya helyét, mert a tervező nem a legújabb, hanem
egy közel negyven éves térkép és légifelvétel alapján dolgozott,
nem ismerve a helyszíni valóságot, illetve a bekövetkezett változásokat. Azt is elmondta: ha ezeket nem tudják elérni, akkor
az autópálya számukra semmi hasznot, csak kárt okoz, ezt pedig
nem tudják elfogadni, s ebben az esetben teljes ellenzői lesznek
a tervnek.
Aggodalomra azonban még nincs ok – tette hozzá a polgármester. Egyelőre csak a tervek szintjén beszélhetünk az autópályáról, egyhamar nem fognak még munkagépek dolgozni itt.
Ugyanis 2012 óta a szállításügyi minisztérium már a negyedik
előtanulmányt készítteti, így még azt sem tudni, hogy az mikor
válik majd véglegessé. Csak azután kerülhet sor a műszaki tervek
megrendelésére, s annak elkészítése sem lesz rövid kifutású, úgy
ahogy a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás sem.
Összefogják a gazdákat

Az ősz folyamán Szereda, Gálfalva, Csíkfalva, Bere és
Magyarós polgármesterei hozzáállásával megalakult a Nyárád
Mezőgazdasági Szövetkezetet. A szervezetet két hónapos munka
nyomán jegyeztették be. Az önkormányzatok nem akarják sem
kisajátítani, sem vezetni, csak segíteni szeretnék a szövetkezetet,
annak pedig lábra kell állnia, amihez viszont szükséges a tagság
és hamarosan egy vezető csapat is.
November 4-8. között 150 Maros megyei gazda kérte
tagfelvételét a szervezetbe 300 lejes összeg befizetése mellett.
A tagsági díj évente 100 lej, de aki a szövetkezetből egyszer
kilépett, annak már nincs visszatérési lehetősége. A további
tagfelvételekre évente kétszer kerül sor, de a következőkben már
600 lej lesz a belépési illeték. Az új társulás nem termelő, hanem
főleg érdekképviseleti és értékesítő jellegű.

A szövetkezet
létrehozását kissé
kényszerhelyzet
is szülte. Amikor
a Pro Economica alapítvány a
székelyföldi gazdaság-fejlesztési
program keretében
meghirdette
a
gazdák számára a 15 ezer euró értékű támogatási pályázatait, az
elbíráláskor plusz pontokat szerezhettek azok a gazdák, akik valamely szövetkezetnek tagjai. Amikor a nyerteseknek alá kellett
írniuk a támogatási szerződéseiket, fel kellett mutatniuk a tagsági igazolásukat. Ebben is segíti őket a szövetkezet. Azonban a
kezdeményezők meg vannak győződve, hogy tovább kell lépni és
tartalmat kell adni a létrehozott formának. Még nem tudni, hogy
a 2021-2027-es európai fejlesztési ciklusban hogyan osztják le a
mezőgazdasági támogatásokat, de már arra lehet következtetni,
hogy a szövetkezetek kapnak nagyobb hangsúlyt a támogatások
lehívása során. Ezt erősítette meg Szabó Árpád, a Székely Gazdaszervezetek Szövetségének alelnöke is, míg a Pro Economica
Alapítvány ügyvezető igazgatója, Kozma Mónika is arra biztatta
gazdákat: össze kell fogni az érdekek érvényesítéséért.
Gálfalva tagja lett az Európai
Klímaszövetségnek

Szeptember végén Németországban az Európai Klímaszövetség tagjává választották Nyárádgálfalvát. Idén májusban pedig
a községközponti vizes élőhely visszaállítását értékelve a 2019.
évi Klímasztár díjat vehette Karácsony Károly polgármester Magyarországon.
A környezetvédelemért tett lépéseik elismerése mellett a klímaszövetségi tagság lehetővé teszi, hogy 2020–2027 között a
szövetségen keresztül az éghajlatváltozáshoz, környezetvédelemhez kapcsolódó pályázatokat nyújtsanak be, jövőben pedig Gálfalva szervezheti meg a klímaszövetség előkészítő munkaülését.
Az Európai Klímaszövetséget 1990-ben alapították, jelenleg
17 európai országból több mint 1500 település, társadalmi szervezet és közösség működik együtt a szövetségben, az vállalva,
hogy csökkentik a fosszilis energiafelhasználást, takarékoskodnak az energiával és példamutatással járulnak hozzá a lakosság
szemléletének alakításához.
Egyre gyakoribb a medvegázolás

Egy hét alatt két vadgázolás is történt az E60/13A jelzésű
nemzetközi úton Göcs határában, a balavásári tető közelében.
Első esetben egy vaddisznót gázolt el egy autó, de annak sikerült túljutnia a fémkorláton, majd mintegy harminc méter után
elhullott. Az esethez kiszállt bizottságnak meglepetésben is része
volt: a közelben egy medvebocs hullájára akadtak. Székely István
állatorvos szerint az állat már 12-14 napja lehetett ott. A jelek
szerint a bocs anyjával akart átkelni az úttesten, de pórul járt, a
fejét érhette az erős ütés.
A második esetben egy 100-120 kilogrammos, egyéves
medve ugrott az úttestre, amit telibe talált egy gépkocsi. Az
állat megsérült, de túlélte a balesetet, ezért elkábították és a
vásárhelyi állatkertbe szállították további vizsgálatok céljából.
Az állatorvos elmondta: ebben az övezetben gyakori a
vadállatok elgázolása, másfél hónapja egy 50 kilogramm körüli
bocs tetemét szállítottak a rendelőjébe, amely ugyancsak gázolás áldozata lett. Maros megyében augusztus óta hat nagyvadat ütöttek el.
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Tovább viszik Nagy Ferenc hagyatékát

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.

ÚJ

Új cég a bekecsaljiak szolgálatában!
Megtalálnak minket Nyárádmagyaróson, a
posta mellett, az utcában.
Munkaprogram: naponta 8-16,
szombaton 8-13 óra között
ARBOR PLUS KFT. Telefon: 0744-525945

ÚJ

SC BLUE CON SRL
NYÁRÁDSZEREDA
(Piac melletti raktár / üzlet)

Most lehetőség van számítógépes
színkeverésre is bármilyen
árnyalatban a vásárló kérésére.

hétfő-péntek 8:00-16:30
szombat 8:00-13:00

Egyszerűen csak segíteni szeretnénk Önnek!

Telefon:0745067577
Maros megye nyert a székely
kolbászfesztiválon

Maros megye önkormányzatát képviselő nyárádmenti csapat nyerte el november 26-án a Székely Kolbászfesztivált, amelyet tizenhetedszer szerveztek
meg Sepsiszentgyörgyön.
A csapat összeállítására Péter Ferenc megyeelnöktől kapott felkérést Szabó Árpád megyei tanácsos, de mivel a határidő szoros volt, szeredai személyeket szólított meg: Dászkel László volt megyei tanácsost, volt polgármestert,
Mátyás János tanácsost és Pap Imre Szentbenedekre költözött mérnököt kérte
fel a részvételre, nyilván feleségeikkel együtt, hiszen a segédkezésben, asztalterítésében és az ízesítésben is jut szerep a nőknek. A
nyolc nyárádmentit Kovács
Mihály Levente, a megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke
is elkísérte. A Mátyás János
irányította csapat hagyományos nyárádmenti fehér
kolbászt készített, amelyben
csupán só, bors és fokhagyma adta az ízesítést, szájíz
szerint. Nyersen is, sütve
is mindenkinek tetszett a
töltelék íze és állaga, sokan megkóstolták azt és nemcsak a készítményt nyerte
el tetszésüket, hanem az asztal díszítése és a csapat egységes, díszes köténye
is. A csapat a fesztivál fődíját is elnyerte, azaz egy háromnapos, ingyenes részvételt a jövő évi Csabai Kolbászfesztiválon, és Békéscsabán ugyanezekkel az
ízekkel szeretnének bemutatkozni. Mindemellett az egyik erdélyi húsipari vállalat a sepsiszentgyörgyi fesztivál nyertes kolbászát le fogja gyártani, hogy az
eljusson a fogyasztókhoz. Mátyás János nem is gondolta volna, hogy ilyen eredményt érnek el hetvennyolc benevezett, többnyire mind tapasztalt csapat közül,
de közel negyven éves hentes tapasztalata birtokában remélte, hogy ők sem
fognak szégyent vallani. Ez a helyezés igazi megelégedéssel tölti el, és tudja,
hogy tényleg jól dolgoztak és igazi ízeket hoztak ki.
Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester a csapatot benevezte az ugyanakkor, ugyanott zajlott első Székelyföldi Pálinkamustrára is. Erre nem voltak
kellően felkészülve, de jövő évben olyan párlatokkal jelentkeznek, hogy hasonló sikert érjenek el – ígérték meg.

November 17-én ismét Nagy Ferenc Emlékhangverseny keretében emlékeztek a tizenegy évvel ezelőtt elhunyt
csíkfalvi
zenetanárra,
karnagyra és a Kárpátmedencei kórusok egységének megteremtőjére.
Az 1935-ben született
Nagy Ferenc már tizenhét
évesen kórust vezetett,
majd nemcsak okleveles
zenetanárként dolgozott
a Nyárádmentén, hanem a
vidék kulturális, de főleg
kórusmozgalmát
szervezte, bátorította, majd a rendszerváltás után
egyetlen nagy családban tömörítette a Kárpátmedence magyar kórusait, politikát és határokat

felülírva egyesítette a magyarságot.
Hagyatékát tovább kell vinni, énekelni
kell, mert nemzeti
tudatunkat csak úgy
lehet megtartani, ha
minden nap következetesen piszkáljuk
azt a sarat, amelyben
a gyémánt rejtőzik
– mondta tisztelője, Szakács-Mátyási
Endre. Tőle kaptuk
hagyatékul az országokon átívelő, kórusok közötti barátságot, a zenét, tudást, rendezvényeket és a nemzet
szeretetét – fejtette ki másik tisztelője, Nyilas
Szabolcs. Az egybegyűltek megkoszorúzták a

Magyar Kultúra Lovagja és Bartók Béla díjas
karnagy emlékoszlopát.
Az idei emlékhangversenyen a jobbágyfalvi
művelődési otthonban színpadra lépett a szeredai
Bocskai István dalkör, a szegedi Őserő dalárda,
a szovátai Intermezzo kamarakórus, a vásárhelyi
Bernády György kamarakórus, az aranyosegerbegyi Árvalányhaj kórus, a vásárhelyi Cantuale
énekegyüttes és a jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikar. Márton Zsolt Barna, a Seprődi János Kórusszövetség elnöke örömét fejezte ki, hogy az
erdélyi tagkórusok lelkes és szakmailag magas
szintű munkája hozzájárul az összmagyar kórusmuzsika műveléséhez. Ezzel adózunk Nagy Ferenc álmának, és az ilyen kórustalálkozók méltó
példái az ő hosszú és áldozatos munkásságának,
de a kórusszövetség legfőbb éltető és megtartó
erejét is jelentik.

Családi nap Koronkában
Másodszor szervezett november 1-jén
Tholdalagi Családi Napot Koronkában a Tholdalagi Mihály általános iskola. A rendezvény
célja a hagyományőrzés, közösségi emlékezés,
továbbá a generációk közötti kapcsolatok fenntartása, felszabadultabb körülmények közötti
ismerkedés, valamint az iskola és szülők kapcsolatának erősítése.
Délelőtt a diákok felkeresték és megkoszorúzták a férfiágon utolsó gróf, Tholdalagi József sírját, a délutánt pedig színes programok
töltötték ki. Két idős helyi nőt, Kis Margarétát
és Móréh Idát is meghívták, akik osztálytársak
voltak az utolsó Tholdalgi-grófkisasszonyokkal, ők meséltek a gyerekeknek az egykori grófi

kastélyról, az ott tartott bálokról, lakodalmakról, hintókról, hiszen Ida néni esküvőjét is ott
rendezték meg egykor.
Az
iskolaudvaron
több tevékenység várta a
gyerekeket: a kispályán
apa-fiú focimeccs zajlott,
a zenesarokban papírpoharakkal végeztek ritmusgyakorlatokat, a kézműves
sarokban mécsest készítettek levendulával, csuszamalmot vagy épp rongyból
tököt, míg a játéksarokban
csupa régi játékokban ügyeskedhettek a gye-

rekek. Sok szülő begyűlt a délután folyamán,
a sokuk által felajánlott tárgyakból gazdag
tombolázás kerekedett, táncházat is tartottak,
miközben gulyás főtt
a vendégsereg számára. A rendezvényt
lampioneregetéssel
zárták. Dósa Ibolya
igazgatónő
nagyon
sikeresnek tartja az
idei rendezvényt. A
napot az iskolai szülői
bizottság mellett az
önkormányzat, vállalkozások és számos szülő is felkarolta.

Értékeit vette számba Szentbenedek
„Nyárádszentbenedek értékei a nyárádszentbenedeki emberek” mottóval szervezett
idén is közösségi találkozót az Együtt Nyárádszentbenedekért egyesület. Ezek a találkozók
az eggyüvétartozás érzését kívánják erősíteni a
közösség tagjaiban, “hiszen a terheket is könnyebb együtt viselni és az örömünk is megsokszorozódik, ha együtt örülünk. Ugyanakkor át
is szeretnénk adni a reánk
bízott értékeket a következő nemzedékek számára,
hogy őrizzék, becsüljék,
büszkék legyenek szülőföldjükre, elődeinkre, a település múltjára, jelenére”
– fogalmazott Nám Móréh
Emese, az egyesület elnöke.
Nyárádmenti népdalok, szavalatok, Ferenczi Dorka sporttánca és
Coman Eszter oktatta hat kislány modern tánca követte az elnök ünnepköszöntőjét, majd a
településen fellelhető értékeket vették számba.
Az asztalokon mézeskalácsok, sütemények,
kürtőskalácsok, Ferenczi Adél és Veress Erika
levendulatermékei sorakoztak, Nám Margit kézimunkákat, Máté Tünde újrahasznosítható tárgyakból készített alkotásokat, Pap Teréz kaspókat, Codo Edina festményeket mutatott be, míg
Móréh Margit és Szőke Júlia kerámia- és festett
fatárgyai szemeket gyönyörködtettek. Ott sora-

koztak a településről eddig megjelent kiadványok, kötetek is, s a termet a falubeli gyerekek
rajzai, valamint az általuk készített és a szervező egyesület tagjai kezéből kikerült tökfigurák
díszítették. A délután során kortárstalálkozót is
tartottak, ahol az 50., 60. és 65. születésnapjukat ünneplő helyi és elszármazott személyeket
köszöntötték. A délután remek hangulatát ajándéktárgyak és sütemények kisorsolása is fokozta,
Kacsó Etelka helyi aromaterapeuta előadást tartott
az egészség lelki
tényezőiről
és
az illóolajok hatásairól, a napot
pedig
élőzene
mellett nóta- és népdalénekléssel zárták.
A rendezvény második napján a közösség
értékes képzőművészeti alkotásokkal gazdagodott: Gy. Szabó Béla grafikusművész hagyatékából 31 szén- és tusrajzot, fametszetet
adományoztak Szentbenedeknek. A művész
az 1940-es években többször járt a faluban,
nyaranta néhány hetet töltött itt, ilyenkor embereket, falurészleteket örökített meg. A reformációra emlékezve a délelőtti istentiszteleten
Ferenczy Miklós kolozsvári nyugalmazott református lelkész, a hagyaték kezelője hirdette

az igét a falu templomában. A délutáni közösségi rendezvényt Szabó Gergely Levente helyi
lelkész áhitata nyitotta meg, majd a gyerekek
kulturális műsort mutattak be László Krisztián orgona- és Kilyén Krisztina gitárkísérete
mellett. A falu nagy művésze, Ferenczy Júlia
festő munkáit születésének 110. évfordulója alkalmából Fuhrman Ferenczy Imre, Gy. Szabó
Bélát és alkotásait Ferenczy Miklós mutatta be
a szentbenedekieknek.
A rendezvény jó alkalom volt a falustársak
köszöntésére is. Így az egyesület hat idei újszülöttet köszöntött egy-egy babacsomaggal, öt
fiatalnak nyújtott át nagykorúsítási emléklapot,
köszöntötte az idén örök hűséget fogadó hét
fiatal házaspárt, valamint az aranylakodalmát
ünneplő Kilyén Annát és Mihályt, továbbá a
falu két legidősebb lakosát, a 100 éves Szabados Annát és a 92 éves Pap Károlyt. Az ünnepi
műsort a helyi gyülekezeti kórus zárta, majd
a 11. osztályos Szabó Iringó olvasta fel gondolatait az 1956-os ifjakról és arról, hogy mit
tartanak értéknek a mai fiatalok. A nap végén
a Ferenczy-leszármazottak megkoszorúzták a
művésznő emlékkövét a parkban.
Nám Móréh Emese elnök szerint nagy
csapatmunkát végzett az egyesület, sokak hozzáállásának köszönhető a siker, ugyanakkor az
ákosfalvi polgármesteri hivatalnak is, amely
egy kulturális pályázat révén nyújtott támogatást az egyesület tevékenységeihez.
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