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Vasárnap kezdődik a Magyar népmese napja
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Immár kétéves múltra tekint vissza, hogy a magyar népmese napját közösen szervezi az EMNT és több civil szervezet.

Kétnapos rendezvény lesz, vasárnap, szeptember 29-én és hétfőn, 30-án. Első nap a közösségé, második a családoké

lesz, hangzott el az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtótájékoztatóján, amelyen jelen volt Kádár Annamária

pszichológus, Jakab István, az EMNT alelnöke és Cseh Gábor, az EMNT megyei elnöke.

A rendezvényre az EMNT, az Erdély Fm, a Kulcs Egyesület, a Lurkó kuckó játszóház, a Folk Center Alapítvány, a Kulcslyuk

könyvesbolt szervezésében kerül sor, de az RMDSZ és az EMNP is támogatja, mondta Jakab István.

Kádár Annamária elmondta, hogy az Erdély FM rádió közreműködésével kölyökrádiózást fognak tartani, amikor óvodások,

kisiskolások és nagyobb gyerekek is mesélni fognak. A tavalyi Maros megyei népmesemondó verseny két díjazottja is részt

vesz.

A Kulcs Egyesület képviseletében Kádár Annamária tart előadást a népmese személyiségfejlesztő szerepéről. Ezen kívül a

Babeş–Bolyai Tudományegyetem diákjai kézműves tevékenységeket mutatnak be, nemezelést, mesefigura-készítést. A Folk

Center Egyesület részéről népi játékok, néptáncoktatás lesz, a Lurkó kuckó játszóház pedig különböző képességfejlesztő

játékokkal jelentkezik. Ezenkívül lesznek közös játékok, közös mesélés, amelyekkel az együttlét fontosságát kívánják

hangsúlyozni a szervezők. Szeretnék megszólítani a szülők mellett az óvónőket és tanítónőket, akiket arra kérnek, hogy hétfőn

meséljenek az óvodában és az iskolában is, és a családban is legyen jelen a népmese. Ugyanis hétfőn ezzel folytatódik a

magyar népmese napja. Azt szeretnék elérni, hogy a népmese állandó része legyen a családok életének.

A Kulcslyuk könyvesbolt mesestanddal érkezik, ahol a gyerekeknek lehetőségük lesz a mesekönyveket lapozgatni. Ezek mellett

magyar népmeséket is vetítenek. A vasárnapi rendezvény helyszíne a Múzeum kávézó, délután fél öttől hét óráig.

Cseh Gábor bejelentette, hogy délután hat órától kerül sor A bajnokok, élsportolók, sportbarátok klubjának megnyitójára a

megyei tanács nagytermében. Az eseményt Bölöni László levélben üdvözölte, amelyet az alakuló ünnepségen olvasnak fel. –

Jelen lesznek világbajnokok, Európa bajnokok, olimpikonok, de részt fognak venni a legújabb sportsikereket elért

marosvásárhelyiek is, nyilatkozta Cseh Gábor. A Népújság kérdésére elmondta, hogy a klubot havi rendszerességgel

szándékoznak megszervezni, bár egyelőre nem találtak megfelelő helyiséget.

Tájékoztatott, hogy szeptember 27-én, délután 3 óra körül érkezik vissza Marosvásárhelyre 500 kilométer után Juhos Gábor

maratoni futó. 26-án lépi át a megyehatárt Bözödújfalunál, majd a Bözödi-tó mellett elhaladva átszalad Erdőszentgyörgyön,

Balavásárig. Az utolsó szakasz 27-én lesz, Balavásártól Marosvásárhelyig.

Jakab István felhívta a figyelmet az október 6-i, szintén gyermekeknek szóló Az aradi hősök című rajzpályázatra, amelyet az

EMNT hirdetett meg. A rajzok beküldési határideje október 2., a díjazásra október 6-án, a Deus Providebit Házban kerül sor.

Illetve, hogy az idén advent idején megszervezik az olvasás éjszakáját.
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