Itt születtem
Méra

Pávafarkas, „naphomlokú” ház
Mérában

Kincses Kolozsvártól észak- A mérai csorgóvíz
nyugatra 12 km-re található Olyan édes, mint a méz.
Méra, Kalotaszeg egyik leg- Aki aztat megissza,
Vágyik a szíve vissza.
jellegzetesebb faluja. XIII.
századi település, nevét a Méra családtól kapta, akik
a falu elsõ tulajdonosai voltak, és a XIV. században
fontos szerepet játszottak Erdély közéletében.
A falunak 1450 lakosa van. Temploma a XIII. század végén épült. A reformáció 1560 körül érte el a
falut, azóta is ezt a vallást gyakorolja a lakosság közel 90%-a. Érdekes látnivalók a templomban az Úr
asztala 1769-bõl, a szentségtartó, a parókia udvarán a római kori szõlõprés.

Iskolája 1728 óta van Mérának. A Nádasmente egyetlen kizárólag magyar nyelvû I-VIII osztályos iskolájában 116 gyermek tanul. 1871-ben épült a „Bagolyvár", 1925-ben az „új iskola". 2007-ben új, négy tantermes épülettel gazdagodtunk,
így az elsõ iskola épületében zajló tanítás már csak kedves
emlék maradt.
A mérai iskolások részt vesznek a „Kurutty", az „Olvasni jó"
vetélkedõn, mesemondó, helyesírási, matematika versenyeken,
a magyar nyelv és irodalom olimpián. A tavaly az ötödikesek
oszijuk segítségével beindították az iskolaújságot „Csúcspont"
címmel.
A református templom
Az 1946-ban épült kultúrotthon épületében mûködik az óvoda, ahol két óvó néni foglalkozik 60 gyermekkel. Itt kapott helyet az orvosi rendelõ is.
A Jagamas János nevét viselõ kultúrotthonban „zajlik az élet". Itt tartjuk a hagyományos
bálokat, az iskolai évnyitó-, évzáró ünnepélyeket.
Jagamas János zenetudós mérai népdalokat
gyûjtött, irányította a mérai vegyeskart, és
megszerettette a méraiakkal a népdaléneklést.
Iskolánk
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A Tájházba használati tárgyakat, festett bútorokat
gyûjtöttünk össze. Udvara néptánc-találkozók és más
rendezvények helyszíne. Ezeken mi is részt veszünk.
Már külföldön is felléptünk.
Népviselete, népzenéje, táncai, hagyományai miatt
Méra az elsõ „igazi" nádasmenti falu. Szinte minden
ház „cifra" vagy „falusi szobája" féltve õrzi a kincseket érõ viseletet, szõtteseket, bútorokat.
Sötétben minden tehén fekete – tartja a közmondás.
De nálunk az egész csorda fekete nappal is, hiszen a
legtöbb család bivalyat tart. A bivaly kevesebb, de
A tájház egyik kincse
tartalmasabb tejet ad, mint a tehén. Van is keletje a
kolozsvári piacon a mérai bivalytejnek, vajnak.
Az állatokat nem hajtják haza naponta, hanem
maga a gazda megy ki fejni a legelõre. A bivalycsordát csak szeptember végén, október elején
hajtják be a faluba.

Dobban a csizma, suhog a
szoknya a mérai utcán

Kirándulóhelyeink: Várhegy, Ördögárok (szikladarabok), Hétölesfa,
medvési kaszáló, homokbányák.

Gyertek, kóstoljátok meg a bivalytejet!

Jellegzetes mérai szokás a juhmérés. Kihajtáskor, a
Szent György napjához legközelebb esõ szombatvasárnapon tartják. Bemérik, melyik juh mennyi tejet
ad, aztán jöhet a mulatság.

Vidám ünnep
a juhmérés

Szeretettel várunk május utolsó szombat-vasárnapján a Mérai Napokra, ahol a felsoroltakról személyesen is meggyõzõdhettek.
Összeállította a mérai iskola tanítói közössége
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