
Takartak és medvelesen voltak, 
kerékpárral járták be Felcsíkot, 
kigyalogoltak a Szent Anna-tó-
hoz, de megmászták a Nagyhagy-
mást is. Mindez csak néhány a 
gazdag programból, amelyben 
része volt annak a nemzetközi 
csapatnak, amely részt vett a 
Soros Oktatási Központ felnőtt-
képzési programjában.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A Soros Oktatási Központ 
a Kárpátok kincseit kí-
vánta bemutatni a Zöld 

SzékelyFöld Egyesülettel partner-
ségben. Programjukra több mint 
száz jelentkező közül kellett kivá-
lasztaniuk azokat, akik foglalkozá-
suk, szakmájuk vagy érdeklődésük 
révén legközelebb álltak a termé-
szetvédelemhez, környezetvéde-
lemhez. A tizennégy résztvevő iga-
zán színes társaságot jelentett: tö-
rök, finn, német, szlovén, lengyel, 

észt, litván és csíkszeredai magyar 
között talált a szó angolul, együtt 
kirándultak, tanultak és szórakoz-
tak, az öt nap alatt pedig értékes 
tapasztalatokra tettek szert. 

Pénteken délután kiértékelőre 
gyűlt össze a 14 résztvevő. Kinek 
a Madaras-pataka mentén tett ke-
rékpáros borvíztúra, kinek a Nagy-
hagymáson tett kirándulás, kinek 
a Szent Anna-tó, a delnei Szent Já-
nos-templom és környéke vagy az 
esti medveles,  másoknak pedig a 
kászoni emberekkel való ismerkedés 
és a mezei munka, a takarás tetszett 
jobban. A program során az ismer-
kedést szolgálta az is, hogy a résztve-
vők bemutatót tartottak saját régi-
ójuk természeti adottságairól, helyi 
értékeiről. 

Lázár Csilla programfelelős a 
kiértékelőn elmondta, az Európa 
Tanács Grundtvig-programja ke-
retében minden felnőttoktatással 
foglalkozó szervezet pályázhat. Az 
Európai Unió oktatáspolitikájának 
fontos része a mobilitás biztosítása, 
ezért az oktatás teljes skáláján igye-
keznek lehetőséget nyújtani felnőt-
tek számára, hogy más országbeli-
ekkel találkozhassanak, ismerked-
hessenek, tanulhassanak más népek 
kultúrájából.

Romániában évente 40-50 mű-
helyt szerveznek felnőttek számára. 
Év elején különböző programokkal 
pályázhatnak a szervezetek, intéz-
mények, a nyertes képzések jegyzé-
két pedig egy katalógusban teszik 
közzé. Ebből válogathat kedvére 
bárki, és küldheti el jelentkezését a 
szervezőknek. 

Ötödik kiadását érte meg a csík-
szeredai Nagy Imre Általános 
Iskola Őrzők a végeken című 
gyermekantológiája. A könyvbe-
mutatót és a szerzők díjazását 
pénteken tartották.

T. É. 

Mintegy négyszáz pálya-
mun ka érkezett Hargita 
megye minden részé-

ből a Nagy Imre Általános Iskola 
magyartanárai által meghirdetett 
pályázatra. Ezekből válogatta a 
zsűri azt a 90-et, amelyet közlésre 
érdemesnek ítéltek, és azt a 24-
et, amelyért díjat is adtak. Bedő 
Aranka magyar szakos tanár el-
mondta, elsősorban a meseírás 
megy könnyebben a gyerekeknek, 
ez különösen az elemisták kedvelt 
műfaja. Ebben a korcsoportban 
novellát nem is válogattak be a 
kötetbe.

Mivel jeligés pályázat volt, a zsűri 
tagjait is érte meglepetés, amikor ki-
derült, hogy ugyanannak a diáknak 
négy meséjét is közlésre érdemesnek 
találták. Vannak a kötetnek olyan 
szerzői, akiknek második vagy har-
madik éve jelenik meg írása az anto-
lógiában, a Nagy Imre iskola nyolca-
dikos diákja, Juhász Kincső Réka pe-
dig azzal büszkélkedhet, hogy mind 
az öt kötetbe beválogatták írását. 
Bedő Aranka magyartanár külön 
kiemelte a József Attila Általános 
Iskola negyedik osztályos tanulóját, 
Császár Ágnest, aki felnőttnek is di-
cséretére váló verseket írt.

A zsűri a jeligés boríték fel-
bontása után örömmel állapította 
meg, hogy a megye sok települé-
séről, Pálpatakától a Gyimesekig 
érkeztek értékes, közlésre érdemes 
pályamunkák. A kötet szerkesztő-
je kellemetlen tapasztalatként élte 
meg, hogy voltak olyan diákok, 

akik idegen tollakkal szerettek vol-
na ékeskedni: a túl tökéletes írások-
ról azonban hamar kiderült, hogy 
ismert szerzők műveit saját nevük 
alatt küldték be a pályázók. 

„Abból, ami egyértelműen gyer-
meki munka volt, érződött, hogy a 
pályázónak van mondanivalója, vé-
leménye a világ dolgairól, játékról, 
ünnepekről, álmokról, barátságról” 
– olvashatjuk a kötet előszavában. 
Ezért is tartják érdemesnek az isko-
la tanárai vállalni a pályáztatással és 
könyvkiadással járó sok munkát. 

Azok a diákok, akiknek írása 
bekerült a kötetbe, tiszteletpél-
dányt és oklevelet vehettek át, a 
díjazottak pedig ajándékot is kap-
tak. A kötet megjelentetését és a 
díjazást a Nagy Imre iskola szülői 
bizottságán és alapítványán kívül 
Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
tala, valamint Hargita Megye Ta-
nácsa támogatta. 
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Nem csak látványossággal 
ismerkedtek

ŐrzŐK a véGeKen

Van véleményük a világ dolgairól

„Fénnyel játszó” felnőttek. Színes európai társaság fotó: lázár csilla

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám – 

versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői állások betöltésére 
meghatározott időre a:

 Fejlesztési igazgatóságán (2 hely):
Tanácsos, I osztály, első szakmai fokozat 
Tanácsos, I osztály, fő szakmai fokozat

Részvételi feltételek:
■ egyetemi végzettség záróvizsgával; ■ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 
1999/188-as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai; ■ minimum 5 év, 
illetve 9 év szakmai tapasztalat; ■ számítógép-kezelői ismeretek.

Helyi közigazgatási vezérigazgatóságán:
Jogtanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat

Részvételi feltételek:
■ jogi egyetemi végzettség záróvizsgával; ■ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 
1999/188-as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai; ■ minimum 1 év 
szakmai tapasztalat; ■ számítógép-kezelői ismeretek.

Megyei utak igazgatóságán:
Tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat

Részvételi feltételek:
■ egyetemi végzettség záróvizsgával; ■ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 
1999/188-as újraközölt törvény 54-es szakaszának előírásai; ■ minimum 1 év 
szakmai tapasztalat; ■ számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2011. június 21., 10 óra (írásbeli) és 2011. 
június 23. (szóbeli vizsga).

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni 
a hirdetés meg jelenésétől – a Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 

Könyvészeti anyagokat, beiratkozási formanyomtatványokat, valamint bővebb 
felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának humánerőforrás-részlegén kaphatnak az 
érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700/belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).


