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Erősíteni kell a határokon átnyúló magyarmagyar kapcsolatokat
2016. április 19. (kedd) 16:38 - Vass Ádám
Nyárádszeredai diákokat és tanárokat lát vendégül a Rudas iskola ezen a héten, akik elsőként
Cserna Gábor polgármesternél tettek látogatást. A Határtalanul program keretében először a
Rudas iskola küldöttsége látogatott el Nyárádszeredára, ahol a BocskaiLlíceum diákjai látták
őket vendégül.
A Határtalanul program keretében először a Rudas iskola küldöttsége látogatott el
Nyárádszeredára, ahol a Bocskai István Elméleti Líceum diákjai látták őket vendégül március
29. és április 2. között. Ezt a vendéglátást viszonozza most a dunaújvárosi középiskola.
Nyárádszereda egy hatezer lélekszámú település, mely 2005-ben városi rangot is kapott. A
Maros megyében, Marosvásárhelytől harminc kilométerre fekvő településen található a
Bocskai István Elméleti Líceum, ahonnan harminckét diák és öt kísérőtanár érkezett meg
városunkba hétfőn délután. A fogadó Rudas iskola egészen péntekig szervez nekik színes
programokat.
Kedden az első állomásuk a Városháza
közgyűlési terme volt, ahol városunk első
embere,
Cserna
Gábor
polgármester
személyesen is köszöntötte az erdélyi
vendégeket, a Határtalanul programhoz
mérten határtalan szeretettel.
- Eddig több, mint százezer magyar diákot
érintett a program, akik határon túli magyar
diáktársakkal, illetve pedagógusokkal vették
fel a kapcsolatot. Rendkívül nagy szerepe van
a programnak abban, hogy a határokon is átnyúló magyar-magyar kapcsolatok még tovább
erősödjenek, sőt, barátságok is születhessenek- hangsúlyozta a polgármester, és hozzátette,
külön öröm, hogy Dunaújváros is bekapcsolódott ebbe a programba. Mint mondta, bízik abban,
hogy megismerhetik városunkat a vendégdiákok, a nevezetességeit, a festői Duna-partot, és
akár az itt kialakult kapcsolatok révén, visszatérnek még Dunaújvárosba, mert, ahogy
fogalmazta Cserna Gábor, „mi mindig örömmel, szeretettel várjuk a hozzánk látogató
vendégeket."
Szemenyei István, a vendéglátó Rudas iskola igazgatója megköszönte az erdélyi iskolának a
szép, élményekben teli látogatást, amelyet igyekeznek ugyanolyan mértékben viszonozni is.

A programokról Nagyné Fauszt Csilla, a
Rudas iskola általános igazgatóhelyettese
beszélt lapunknak.
- Ma városnézést szervezünk, ellátogatunk a
sportlétesítményekbe,
megnézzük
a
kézilabdacsarnokot, a jégcsarnokot, az
uszodát, és a tornacsarnokot is. Erdélyben
találkoztunk egy floorball csapattal, akik
2004-ben jártak Dunaújvárosban, ezért
délután egy barátságos meccset játszanak a
nyárádszeredaiak a rudasosokkal. Olyan programokat kerestünk, amik náluk nem találhatók
meg, például ezért fogjuk a várost két órán keresztül bemutatni, nem csak a szocialista-realista
tanösvényt, hanem lemegyünk majd a kikötőbe is. Ottjártunkkor a Bekecs Táncegyüttesnél
tanultunk táncolni, amihez hasonló autentikus táncokat mi nem tudunk bemutatni, de a
gólyatáborok hangulatát megpróbáljuk nekik megidézni. Ezen felül a vendégeinknél és nálunk
is van zongoratehetség, és a diákok szívesen énekelnek együtt, ami szintén egy oldott hangulatú
program lehet majd.
Mindezek mellett, a sporthoz kapcsolódó program lévén, a közelben található sporthelyszíneket
is körbejárják majd, például a felcsúti Pancho Arénát, és ellátogatnak Szekszárdra is. Mivel
főleg tizenkettedikes diákok érkeztek, az ő külön kérésükre a Terror Házába is látogatást
tesznek a visszaút előtt.

