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Zengik a nagy költő  verseit
Nagygalambfalva határában, Nagyvölgy szádán zajlik a Kányádi Sándor-emléktábor
• Több száz gyermek 
kórusa zengi a falu 
nagy szülöttének, 
az egy éve elhunyt 
költőnek a verseit, 
szalagokra írt stró-
fái szárnyra kelnek a 
táborhelyet övező fák 
ágain, és kiállításnyi 
illusztráció készül 
Sándor bácsi rímes 
meséihez. Kányádi 
Sándor emlékét viszik 
tovább a tizedik hely-
ismereti sátortábor 
és vakációs bibliahét 
eseményei.

M O L N Á R  M E L I N D A

A helyiek mellett a környékről, 
továbbá Galactól Brassón, 
Nagyenyeden, Gyer gyón 

át 27 romániai és 7 magyar országi 
településről érkezett a 210 sátorozó 
résztvevő. Dániából, Las Vegasból, 
New Jerseyből is hazatértek az uno-
kák. Együtt látogattak el Kányádi 
hantjához, és a helyi kis szavalók-
tól meghallgatták a házhoz, utcá-
hoz kötődő halhatatlan strófákat – 
tudtuk meg Kányádi György helyi 
református lelkésztől.

„Felírom a szélbe”

Sütő-Petre Rozália helyi születésű, 
Martonvásáron élő grafi kus és fes-
tőművész vallja, egy tőről fakadtak 
a költővel, és később is sok szálon 
kapcsolódott össze tevékenységük. 
Tanítványával, Somogyi Zsuzsával 
vezetik a napi tevékenységeket: 
harminc gyermek készít illuszt-
rációkat a Néma tulipán és a Csu-

kástó című meséhez. Reméli, hogy 
a további táborok során összeáll 
majd egy kötetre való gyermekal-
kotás. Kedden Szász Tibor And-
rás felsősófalvi református lelki-
pásztor Felírom a szélbe címmel 
vezetett interaktív foglalkozást: a 
táborlakók tizenkét csoportban hu-
szonnégy verset írtak fel soronként 
a szalagokra. Színüket, írásukat is 
találtatták a verssor tartalmával, 

hangulatával. A költemények így 
kerültek fel az élő fákra, hogy a szél 
minden fuvallata meglobogtassa a 
szöveget, az üzenetet – mint a haj-
dani imafán.

A Kányádi-örökség követei

Nagyon sok helybéli és hazatérő 
elszármazott tesz azért, hogy elő-
remutató legyen az emléktábor. 

Mások adományokkal, tudással 
járultak hozzá a helyi református 
egyházközség és a Galambfalvi Pol-
gármesteri Hivatal rendezvényéhez. 
Idén kétszáztíz 4–14 éves, huszon-
kilenc IKE-s (Ifj úsági Keresztyén 
Egyesület) fi atal, húsz állandó segí-
tő vesz részt. A konyhán 30–35 asz-
szony szorgoskodik. 

Délelőttönként az IKE-csoport 
vezette a vakációs bibliaheti foglal-
kozásokat. Az autóbuszba berende-
zett Bibliamúzeum Németországból 
érkezett. Előadások, szabadidős 
tevékenységek, hagyományos mes-
terségek bemutatói, koncertek, 
néptáncelőadás, kézműveskedés 
zajlik, Vetési Nándor színművész 
és az alsórákosi fi atalok esténként 
megzenésített Kányádi-verseket ta-
nítanak. Nagy érdeklődésre tarta-
nak számot a gyakorlati bemutatók 
is. Ottjártunkkor a baleseti mentést 
szimulálták a mentősök és a szé-
kelykeresztúri tűzoltók.

Gyerkó Levente polgármester 
érzi, minden nagygalambfalvinak 
fontos Sándor bácsi hírneve, és 
tesznek azért, hogy tovább terjed-
jen a nagyvilágban, s csodájára 
járjanak. A pénteki táborzáróra ki-
vonul a falu népe, vasárnap pedig a 
templomban adnak hálát az együtt-
létért. Közreműködik Benedekff y 
Katalin operaénekes, orgonán Bri-
an Jonston kíséri.

Ahányszor meglebbenti a szél a szalagra írt 
üzenetet, annyiszor röppennek fel a költő 
gondolatai
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Elbírálta a marosvásárhelyi szék-
helyű Pro Economica Alapítvány 

a székelyföldi mezőgazdasági feldol-
gozóipari nagyberuházásokra kiírt 
támogatási program keretében be-
érkezett pályázatokat, szám szerint 
72-őt. Az RMDSZ csütörtöki hírleve-
lében szereplő közlemény szerint a 
bíráló szakértők döntése értelmében 
összesen 66 pályázat nyert támoga-
tást, hatot elutasítottak. A magyar 
kormány támogatásával megvalósult 
gazdaságfejlesztési program kap-
csán Kozma Mónika, az alapítvány 
ügyvezetője elmondta, az RMDSZ 
politikusaival és szakembereivel 
igyekeztek pontosan feltérképezni 
a vállalkozói igényeket, és valós vá-
laszokat adni azokra. Az elbírálási 
folyamatban részt vevő szakértők és 
szakmai bírálók véleménye alapján 

Hargita megyéből 31 pályázat, Ko-
vászna megyéből 18 pályázat, míg 
Maros megyéből 17 pályázat nyert 
támogatást. A teljes támogatási érték 
a 66 pályázat esetében 24 milliárd fo-
rint, azaz 343 millió lej.

Kozma Mónika közölte, a pályá-
zati kiírást széles körű piaci felmé-
rés előzte meg, éppen ezért bíznak 
abban, hogy elérik a kitűzött célt, 
és a székelyföldi mezőgazdasági in-
tegrátor beruházások támogatásával 
már valódi hosszú távú és megala-
pozott gazdasági fejlődési pályára 
állítják a térséget. „A mai eredmény-
hirdetés után a pályázóknak jogá-
ban áll fellebbezni, a fellebbezési 
határidő letelte után elkezdjük majd 
a támogatási szerződések aláírásá-
nak előkészítését. Azon támogatás-
ra jogosult pályázókkal írjuk alá a 

szerződést, akik teljesítik az előírt 
feltételeket” – hangsúlyozta a Pro 
Economica Alapítvány ügyvezetője. 
Hozzátette, a mezőgazdasági nagy-
beruházásokat támogató program 
fő célja olyan integrátorjellegű me-
zőgazdasági ipari egységek létreho-
zása és az integrációt megvalósító 
vállalkozások támogatása, amelyek 
működésére alapozva a székelyföldi 
mezőgazdasági ágazatban hosszú 
távú fejlesztést lehet elérni. Ennek 
szellemében a jogi-műszaki-pénz-
ügyi szakértői csoport és a szak-
mai értékelők egyaránt egységes 
szempontrendszer szerint azokat a 
pályázatokat javasolták támogatás-
ra, amelyek integrációt valósítanak 
meg, fenntarthatóak és hosszú távon 
működtethetőek, továbbá gazdasági 
értelemben megalapozott adatokon 
alapult a pályázat. A magyar állam 
által finanszírozott erdélyi gazda-
ságfejlesztési program új fejezetét 
Magyar Levente, a budapesti Kül-
gazdasági és Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára jelentette be 
május közepén Maros megyében. 

Hatvanhat székelyföldi pályázat nyert támogatást 
Új könyvek a gyerekrészlegen
Kétszáz új kötettel 
gazdagodott a székely-
udvarhelyi városi 
könyvtár gyerekrész-
legének gyűjteménye: 
magánkezdeményezés-
re több mint hatezer 
lej értékben gyűltek 
adományok, amelyek 
már fel is kerültek a 
téka polcaira. Rendkí-
vül hálásak a sok szép 
kötetért, osztotta meg 
lapunkkal Szőcs Endre. A városi könyvtár igazgatója korábban már 
kifejtette, nagyon gyorsan „rongyolódnak” a gyermekrészleg kötetei, 
hiszen ezeket olvassák a legtöbben. „Kidobni nem szoktuk az elhasz-
nált, megrongálódott könyveket, hanem újrakötjük, rendbe tesszük, 
de így is nagy szükség volt a frissítésre” – jegyezte meg az intézmény-
vezető. Egy helybéli édesanya kezdeményezésére indult a gyűjtés 
gyermeknapkor, az igénylistát a könyvtár állította össze, a folyamat 
lebonyolításában pedig a polgármesteri hivatal és egy könyvesbolt is 
közreműködött. „Mintegy negyvenezer kötetből áll a részleg gyűjte-
ménye, úgy tűnhet, hogy ez a kétszáz könyv csupán csepp a tenger-
ben, számunkra viszont óriási segítség. Ugyancsak elismerésre méltó, 
hogy mindez egy magánkezdeményezésből indult” – hangsúlyozta 
Szőcs Endre. Az új köteteket a napokban kihelyezték a téka gyerek-
részlegének polcaira. (Kovács Eszter)

• RÖVIDEN 

• Hatvanhat székelyföldi pályázat nyert támogatást a 
magyar állam által finanszírozott erdélyi gazdaságfej-
lesztési program új fejezete keretében. A mezőgazdasá-
gi nagyberuházásokat támogató program fő célja integ-
rátorjellegű mezőgazdasági ipari egységek létrehozása.




