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KözleKedési Kígyó óvodásoKnaK

Százszázalékosan teljesítettek

nem lehet elég korán elkezdeni – 
erre alapozva szervezik óvodások, 
kisiskolások részére a Közleke-
dési Kígyó Játékot, hiszen így a 
gyerekeken keresztül a szülőkhöz 
is eljut a környezettudatos gondol-
kodás és cselekvés fontossága. a 
csíksomlyói goldilocs magánóvo-
dában sikerrel zárult a megmozdu-
lás a napokban.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Egész sor kis bicikli parkolt a 
csíksomlyói Goldilocs Hosz-
szabbított Programú Angol 

Óvoda udvarán pénteken, amikor a 
végéhez ért a Közlekedési Kígyó Játék 
(Traffic Snake Game). Az elmúlt hét 
során ez egészen megszokottá vált, hi-
szen azért kedvezőbb pontozást járt, 
ha a gyerekek környezetkímélő jár-
művel jártak óvodába. „Reggel, ami-
kor érkeztek a gyerekek, választottak 
egy öntapadóst annak megfelelően, 
hogy mivel érkeztek (zöldet, ha gya-
log, sárgát, ha busszal, cikláment, ha 
biciklivel, kéket, ha autóval és pirosat, 
ja görkorcsolyával vagy gördeszkán), 

és közösen felragasztották a „közle-
kedési kígyóra”. Amint a kígyó foltjai 
is mutatják, a hét folyamán csökkent 
az óvodába autóval érkezők száma. A 
gyerekek teljesen ráhangolódtak a já-
tékra és a szülők pozitív hozzáállásá-
nak is köszönhetően jól teljesítettek” 
– mondta el Péter Csilla, az Active 
Acces projekt felelőse. 

A Hargita Megyei Energiatakaré-
kossági Közszolgálat Hargita megyé-
ben először szervezte meg a játékot, 
amely, bár más országokban elismert 
formája a tájékoztatásnak és környe-
zettudatos nevelésnek, Romániában 
majdhogynem precedens értékű. 
„Ősztől szeretnénk állami intézmé-
nyekben is bemutatni, elkezdeni a 
játékot. Nagyon jó tapasztalat volt a 
Goldilocsban dolgozni, nyitott volt 
az óvoda vezetősége is, a gyerekek, 
óvónők csapata is, hiszen a témában 
ők is tartanak foglalkozásokat” – kö-
zölte Péter Csilla. 

„Az óvoda nevelő-oktató prog-
ramján belül heti rendszerességgel 
tartunk környezetismereti tevékeny-
séget, de ez volt az első nagyobb mé-
retű megmozdulás, amelybe külső 

partnerek segítségével nemcsak a 
gyerekeket, hanem a szülőket is be-
vonhattuk. Óriási sikerrel végződött, 
várakozásainkon felül” – értékelte a 
játékot Kajcsa Bernadette, az óvoda 
egyik vezetője.  

A gyerekek a játék jutalmául aján-
dékban is részesültek: a kislányok já-
ték konyhaberendezést, a fiúk pedig 
építőkockákat kaptak. 

Miklós Ildikótól, a Hargita Megyei 
Energiatakarékossági Szolgálat mun-
katársától megtudtuk, az Intelligens 
Energia uniós program Active Access 
projektje révén a kisóvodásokat is a 
környezetbarát, egészséges gondolko-
dásra próbálják nevelni a játékkal.  A 
Közlekedési Kígyó Játék célja ösztö-
nözni az óvodás, kisiskolás gyerekeket 
és szüleiket, hogy legalább egy héten 
keresztül biztonságos és környezet-
barát módon menjenek óvodába. Az 
Energiatakarékossági Szolgálatnak 
emellett párhuzamosan fut még két 
másik projektje: a napenergia felhasz-
nálásáról szóló kampány, valamint az 
energia-nagykövetek programja, ame-
lyet szociális munkások segítségével 
bonyolítanak.

Körkép
???

nyílt napon szeretne kedvet csinál-
ni a művészetekhez a kisdiákok szá-
mára a Hargita Megyei Művészeti 
népiskola. az óvodások és elemi 
iskolások szerdán kipróbálhatják a 
hangszereket, táncolhatnak, és a 
kézműves-foglalkozások kulissza-
titkaiba is betekinthetnek.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Hogy nehéz-e megpendíteni 
egy nagybőgő húrját, mitől 
szólal meg a zongora, ha 

leütünk egy billentyűt, vagy hogyan 
készül egy nemezelt kalap, sok gyerek 
számára újdonságként hat. Pedig so-
kukat foglalkoztatja, csak eddig esetleg 
nem volt lehetőségük kipróbálni. A 
Hargita Megyei Művészeti Népiskola 
a gyereknap alkalmából kitárja kapuit, 
hogy kielégíthesse a kisdiákok kíván-
csiságát, és – ahogy Péter Csaba intéz-
ményigazgató fogalmazott – megnyis-
sa az érdeklődést a művészetek irányá-
ba. „Ez egy új kezdeményezés, és még 
mindig várjuk olyan további óvodai 

csoportok, iskolai osztályok jelentke-
zését, amelyek szeretnének betekintést 
nyerni a művészeti iskola életébe. Ér-
dekes programokkal fogadjuk a gyere-
keket, kipróbálhatják a hangszereket, 
a kézműves-foglalkozásokat, népdal- 
és néptáncoktatáson vehetnek részt 
– röviden, kedvcsinálót szeretnénk 
a művészetekhez” – magyarázta az 
igazgató. Az intézmény vezetősége a 
0266–314394-es telefonszámon vagy 
a nepiskola@gmail.com e-mail címen 
történő előzetes bejelentkezés alapján 
tudja fogadni az érdeklődőket.

„Kígyóbűvölő” óvodások. Játékos csapatmunka révén szereztek alapismereteket a környezetkímélő életmód fontosságáról fotó: darvas beáta

Tanárok koncertje

Csíkszentdomokoson tart kon-
certet június 3-án, pénteken a 
népiskola kamarazenekara. Az 
intézmény tanárai alkotta ze-
nekar előadására a II. Székely-
földi Napok keretében kerül 
sor a helyi polgármesteri hiva-
tal dísztermében 20 órától.

A Művészetekkel isMerkednek A diákok

Gyereknapi hangszerpróba

Süssön fel a Nap mindenki számára 
Székelyföldön is!

A Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat küldetésének megfele-
lően aktív szerepet vállal az energiafogyasztás racionalizálásában és az alternatív 
energiatermelési módok elterjesztésében, megyénkben is. A néhány elkötelezett 
munkatársat foglalkoztató intézmény szerepe a megyei lakosság, önkormányzatok 
és vállalkozások folyamatos tájékoztatása, technikai segítségnyújtás és az állandó 
tudatformálás az energiatakarékos magatartásmódok megtanulása érdekében. En-
nek megfelelően a közelmúltban a közszolgálat számos akcióval hívta fel magára 
a figyelmet, így például szociális munkások közreműködésével energiatakarékos 
praktikákra tanítják a nehéz anyagi helyzetben lévő családokat, vagy a gépkocsival 
való közlekedés visszaszorítása érdekében a gyalogos és kerékpáros közlekedést aka-
dályozó körülményekre hívják fel a döntési helyzetben lévők figyelmét.   Minderre 
úgy van lehetősége a Hargita Megyei Tanács alintézményeként működő szervezet 
munkatársainak, hogy munkájukhoz saját maguk teremtették meg a forrásokat az 
Európai Unió által finanszírozott programokon keresztül. 

Egy ilyen projekt keretében indult el a napenergia hasznosításának népszerűsí-
tését célzó kampány is, amely több eszközzel szeretné a napenergiával történő ház-
tartási célú meleg víz előállításával kapcsolatos információkat eljuttatni a lakosság 
számára. A Wide The SEE by Succ Mod elnevezésű tizenhat különböző szervezet 
részvételével zajló tájékoztató tevékenység arra koncentrál, hogy a megyénkben is 
rendkívül sikeres támogatási programokból megvalósuló beruházások minél in-
kább a felhasználók igényei szerint valósuljanak meg. Ehhez viszont szükség van a 
potenciális megrendelők ismereteinek bővítésére is, annak érdekében, hogy a for-
galmazók felé pontosan meg tudják fogalmazni elvárásaikat, és tisztában legyenek 
a napkollektoros rendszerek tulajdonságaival. Ennek köszönhetően a használat 
során nem érheti kellemetlen meglepetés a tulajdonosokat, és számításaik valóra 
válásával elégedett „napenergia-fogyasztókká” válhatnak. 

A napenergia-felhasználással kapcsolatban ugyanis számos téves információ 
van jelen a lakosság körében, és tapasztalható némi csalódottság is a megtérülést, a 
minőséget és a hasznokat illetően, amely gátolja a felhasználók számának bővülé-
sét. Ezek a megállapítások a kampányt megelőző felmérés eredményeiből derülnek 
ki, amely arra volt kíváncsi, hogy milyen a Hargita megyeiek általános tudásszintje 
az alternatív energiaforrásokkal és ezen belül a napenergiával kapcsolatban.

Az Energiatakarékossági Közszolgálat célja tehát ezeknek a kérdéseknek a 
tisztázása, közvetlen konzultációs lehetőségek és állandó tanácsadás segítségével. 
A kampány során a megye három legjelentősebb városában, Székelyudvarhelyen, 
Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson rendeznek tájékoztató napot, ahol le-
hetőség nyílik helyi vállalkozókkal is konzultálni a napenergiás rendszerekkel kap-
csolatban felmerülő kérdésekben. Emellett különböző kiadványokkal és állandó 
tanácsadással állnak rendelkezésre a közszolgálat munkatársai minden hétköznap 
a megyeházán működő irodában.

Május közepén Székelyudvarhelyen a Tavaszi vásár keretében lehetett először 
találkozni az Energiatakarékossági Közszolgálat standjával és tájékozódni arról, 
hogy hogyan érdemes belevágni a hamarosan újrainduló állami támogatás segít-
ségével a saját kis napenergiás rendszerünk kialakításába. Csíkszeredában  június 
elején a CsíkExpo keretében mutatkozik be a közszolgálat standja, valamint július 
elején Gyergyószentmiklóson. 


