Becsengettek
A hazai román gyerekek nyara
A magyarországi román gyerekek mára már megszokhatták, hogy nyárról-nyárra számos nemzetiségi programot szerveznek a számukra. Nem volt ez másként az
éppen mögöttünk hagyott vakáció idején sem. Az alábbiakban – szinte csak jelzésszerûen – azt kívánjuk bemutatni olvasóinknak, hogy mennyire volt izgalmas,
mennyire volt színes az idei kínálat.

Önkormányzata, a békéscsabai Humánközpont és a
gyulai Román Kulturális Centrum szervezésében húsz
gyerek vehetett részt olyan tanfolyamokon, amelyek a
román néprajz, történelem és kultúra területén gazdagították az ismereteiket. Az elõadók között népszerû
hazai néprajzosok és pedagógusok szerepeltek.
A népismereti táborral egy idõben, a gyulai Román

A bedõi román általános iskolában a gyermekek már hagyományosnak számító alkotótáborát a nyári szünet elsõ napjától, június 16-ától szervezték
meg. A falu legkisebbjei szõttek, hímeztek, gyöngyöt fûztek,
rajzoltak és természetes anyagokból alkottak képeket. Az
egyhetes tábor végén az elkészült mûveket egy kiállítás keretében a szülõk, rokonok, ismerõsök is megcsodálhatták.
A méhkeréki iskolások erdélyi kolostorokat látogattak. A Magyarországi Román Ortodox Püspökség és az Arad megyei Kulturális Igazgatóság szervezésében
negyven méhkeréki gyerek vett
részt azon a június végi zarándokúton, melynek során meglátogattak három jelentõs erdélyi
kolostort. A Sofronie püspök által vezetett csoport elõször egy
közel hatszáz éves templomot
keresett fel a Déva melletti
Prislopon. Ezután a másik véglet
következett, amikor a Kolozsvár
melletti Florestiben a magyarországi román zarándokok megismerhettek egy modern, fiatal
kolostort, amely még csak kilenc éves. A kirándulás végállomása az a Nicula kolostor volt,
amely az egyik legjelentõsebb
romániai zarándokhely, s melynek különlegességét egy 1681bõl származó Könnyezõ Máriaikon adja.
Gyula városa idén két táborozásnak is otthont
adott. Június 22-29. között rendezték meg Gyulán a
román népismereti tábort, melyen azok az általános iskolások vehettek részt, akik a tanév során a legjobb
eredményeket érték el a román nyelv és irodalom tanulása során. A Magyarországi Románok Országos

Kulturális Centrumban tartották meg az ortodox bibliai
tábort. A résztvevõ gyerekek – mind a húszan – különbözõ román iskolatípusokból érkeztek: Pusztaottlakától Körösszakálon át Méhkerékig. A bibliai tábor programját a gyulai székhelyû Román Ortodox Püspökség
szervezte, melynek keretén belül volt imaóra, ikonfes-
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tészet, fafaragás, agyagformálás, de a gyerekek elsajátíthattak liturgikus elméleti ismereteket is.
A két gyulai tábornak természetesen voltak közös
eseményei is. A strandoláson és kiállítás-látogatáson
kívül, a román iskolások egy napra, Temesvárra kirándultak, ahol többek között fogadta õket Nicolae Corneanu
bánáti metropolita is. A romániai kirándulás során a táborozók megismerhették Temesvár idegenforgalmi látványosságait, patinás épületeit, múzeumait, az út fáradalmait pedig a Timiseni kolostorban pihenték ki.
Az idei – az eddigi legsikeresebb – gyulai táborozás
közös focival, palacsintasütéssel, fáklyás felvonulással és tábortûzzel zárult.
Július 7-11. között rendezték meg Körösszakálban az
elsõ nemzetiségi néptánctábort, melyen félszáz fiatal vett
részt Körösszakálból, Körösszegapátiból, Biharugráról
és Körösnagyharsányból. A hagyományteremtõ rendezvényt a helyi Nemzetiségi és Hagyományõrzõ
Egyesület rendezte.

Másodjára rendezték meg az idén, július 6-19. között, a zsákai ikonfestõ-tábort, melyet az ismert aradi egyházi festõ, Corneliu Artimon vezetett. A tavalyi negyven gyerek után, idén már hetven fiatal munkáját kellett összehangolnia, ezért az aradi professzor kilenc
tanítványát is elhozta magával, hogy továbbadják ennek az õsi mûvészeti ágnak szeretetét és technikáját
egyaránt. A zsákai Kulturális Központ által szervezett
tábort egy kiállítás zárta, melyet Sofronie püspök, a
Magyarországi Román Ortodox Egyház vezetõje nyitott meg.
A gyulai Nicolea Bãlcescu román általános iskola
és gimnázium negyven tanulója tölthette az idén jól
megérdemelt nyaralását a Fekete-tenger partján, július
21. és augusztus 1. között. Fiataljaink két hetet vakációztak a costineºti ifjúsági táborban. A tábort a romániai és a magyarországi oktatási minisztériumok közötti szerzõdés alapján rendezték meg.
Jova Éva

Jova Éva és Papp Aurél felvételei
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