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Első alkalommal tart tehetségnapot 
a Hargita Megyei Gyermekvédelmi 
és Szociális Igazgatóság a gyer-
mekvédelmi rendszerben nevelt 
gyermekek számára. Céljuk: min-
den gyermeknek lehetőséget adni, 
hogy megmutathassa tehetségét.
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Első alkalommal 2007-ben tar-
tottak Hargita megyében 
olyan előadást, ahol a gyer-

mekvédelmi rendszerben élő gyere-
kek mutatkozhattak be. A tehetség-
nap ötlete tehát elég rég megszüle-
tett, azonban most érett meg az idő 
arra, hogy kétnapos rendezvény 
keretében minden, a rendszerben 
nevelkedő gyerek bemutatkozhas-
son, kipróbálhassa, mire is van te-
hetsége, érzéke. 

Tegnap mintegy 300 óvodás és 
elemista korú gyerek vett részt a 
csíkzsögödi Caritáborban szerve-
zett tehetségnapon, ma 400 felső 
tagozatos általános iskolást és kö-
zépiskolást várnak ugyanide. 

Tegnapi a szabadtéri színpadon 
mutatta be mindenki műsorát, volt 
vers, ének, népdal, tánc, színdarab, 
a szereplők pedig oklevelet kaptak. 
Ebéd után a kis képzőművészek 
kiállítását lehetett megtekinteni, 
majd sportvetélkedőkre került sor. 
Este a Mesehetes együttes zárta a 
napot. Ma a nagyobbak számára is 
hasonló programot szerveznek, fo-
cibajnoksággal és Role-koncerttel. 

Miközben gyerekhangtól zen-
gett a Caritábor környéke, Elekes 
Zoltán, a Hargita Megyei Gyer-
mekvédelmi és Szociális Igazgató-
ság igazgatója elmondta, a rendez-
vény megszervezésében segítséget 
kapott Magyarországról, ahol sok 
helyen eredményesen működnek 
a tehetségpontok. Fontosnak tart-
ják, hogy bemutatkozási lehetősé-
get biztosítsanak a gyerekeknek, 
ugyanakkor a nevelők is lássák: kire 
kell jobban odafigyelni, hogy el ne 
vesszen tehetsége. Az ilyen rendez-
vények által a gyerekek is inkább 
érzik, hogy érdemes dolgozni, ér-
demes kitartani. Harmadrészt pe-

dig a nevelőszülőkre is szeretnének 
hatni, hogy jobban odafigyeljenek 
a gyerekekre, akiben pedig külön-
leges tehetséget fedeznek fel, azt 
támogassák. 

Elekes Zoltán elárulta, nincs kü-
lön költségvetési tétel a tehetségápo-
lásra, de meg tudják találni azokat a 
forrásokat, amelyekből tanárt fogad-
hatnak a tehetséges gyerekek mellé, 
vagy edzésre tudják járatni a gyere-
ket. Alapítványok, szervezetek segíte-
nek nekik ebben. Büszkén mondja az 
igazgató, hogy az országos tehetség-
kutató versenyen egyik tusnádi gye-
rek nagy sikert aratott néptáncával. 

A tehetséggondozói munka ré-
sze a központok vezetőinek képzé-
se, valamint azok a beszélgetések, 
közös gondolkodás, amelyek ered-
ménye a mostani rendezvény is. 

Jutalomkirándulásnak is szánták 
a kétnapos rendezvényt a gyermekvé-
delem munkatársai: élményt nyújtani 
a gyerekeknek a vakáció kezdetén. El-
nézve a sok kipirult, mosolygós arcú, 
vidám gyereket a Caritáborban, meg-
állapíthattuk: tel jes volt a siker. 

Az idei nyár eddigi legmelegebb 
napja volt tegnap Csíkszeredában, 
de a legmagasabb hőmérsékleti 
érték még nem érte el a kániku-
lák idején mért hőfokokat. A fo-
kozott óvatosság a nap erős UV-
sugárzása miatt viszont indokolt.
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forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Délután fél ötkor is 28,4 Cel-
sius-fokot mutattak a hő-
mérők a csíkszeredai me-

teorológiai állomáson, és amint a 
szolgálatos meteorológus mondta, 
ez volt a tegnapi legmagasabb ér-

ték, és a déli óráktól folyamatosan 
tartotta magát a megyeszékhelyen. 
Az idén nyáron ez volt mostanig a 
legmelegebb nap, megközelítő ér-
téket, 28,2 Celsius-fokot viszont 
már mértek a meteorológusok jú-
nius 19-én. 

A nagy meleg ellenére a men-
tősök aránylag nyugodt napról szá-
moltak be, az ügyeletes diszpécser 
szerint egyetlen, a meleg miatt be-
következett ájulásos esethez sem ri-
asztották őket, a magas vérnyomá-
sos betegek – hiszen őket viseli meg 
leginkább a nagy meleg – száma 
sem volt nagyobb a megszokottnál.

Az ország több térségében 
kánikula volt a tegnap, a hőmér-
sékleti értékek a nyugati ország-
részben helyenként elérték a 35 
Celsius-fokot. A meleg mellett 
a nap magas UV-sugárzására is 
figyelmeztették a lakosságot a 
szakemberek, hangsúlyozva, hogy 
kerülni kell a napon való tartóz-
kodást 11 és 18 óra között, és napi 
két liter folyadék elfogyasztását 
javasolják, illetve azt, hogy az ét-
rendbe minél több friss zöldséget, 
gyümölcsöt iktassunk, és kerüljük 
az alkohol-, valamint koffeintar-
talmú italokat. 

TEHETSéGnAp Az állAMI GondozoTT GyErEkEknEk

Lehetőség a bemutatkozásra

kánIkUlA éS MAGAS UV-SUGárzáS

Órákon át tartotta magát a hőség

Szülőföldön MAGyArUl okTATáSI-nEVEléSI TáMoGATáS

Még egy hétig postázható

Erdei utak helyi ügykezelésben

Szabó András: HArGITárÓl 
éSzAk-BáCSkáBA – nAGy ISTVán

A 2010-es Csíkszeredai Városnapok Visszacsatolás 
című Nagy István kiállításnak kísérőkiadványaként je-
lent meg a katalógus. A kötet első részében Szabó András 
főmúzeológus a kiállítás törzsanyagát képező Antal-Lusztig 
gyűjtemény egy részét és annak tulajdonosát mutatja be. 
A második rész, melyet Szabó Zsuzsa művészettörténész 
jegyez, a Csíki Székely Múzeum Nagy István-gyűjteményé-
nek szakmai bemutatását tartalmazza. Ára: 25 lej.

Murádin Jenő – Sümegi György – zombori István: 
MárTon fErEnC 

A csíki régió három kiemelkedően jelentős huszadik szá-
zadi alkotója – Nagy István, Nagy Imre és Márton Ferenc 
– közül az utóbbi pályája maradt művészettörténeti szem-
pontból teljesen feltáratlan. E hiány pótlására vállalkozik 
Sümegi György budapesti művészettörténész, dr. Zombori 
István szegedi múzeumigazgató és Murádin Jenő kolozsvári 
művészettörténész a Márton Ferencről írt, gazdagon illuszt-
rált monográfiával. Ára: 70 lej.

A kiadványok megvásárolhatók a Csíkszereda Kiadóhivatal székhelyén – 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. szám, 131-es iroda.

hirdeTÉsek

Önfeledten játszó állami gondozott gyerekek a Caritáborban. Megmutathatják tehetségüket  fotó: csíki zsolt

A CSÍkSzErEdA kIAdÓHIVATAl könyVAJánlÓJA

közérdekű felhívással juttatja eszé-
be az érdekelteknek a romániai 
Magyar pedagógusok Szövetsége, 
hogy még egy hét áll rendelkezésre 
a Szülőföldön magyarul oktatási- 
nevelési támogatás pályázati űrlap-
jainak benyújtásához. Az űrlapokat 
minden magyarul tanuló óvodás és 
iskolás megkapta.

T. É.

Mintegy százezer pályázati 
csomag érkezett eddig a 
szovátai Teleki Oktatási 

Központ címére, ami lényegesen több 
pályázót jelent, hiszen egy családból 
rendszerint több gyerek számára is 
kérik a támogatást – tájékoztatott 
Burus Siklódi Botond, az RMPSZ 
elnöke. Folyamatosan érkeznek a pá-
lyázati csomagok az RMPSZ címére. 
A feldolgozás is folyamatos, augusztus 

végére ígéri az iratok ellenőrzésének 
és monitorizálásának befejezését, az 
esetleges hiányzó dokumentumok be-
kérését a pedagógusszövetség elnöke. 
Amint mondta, szeptember elejére a 
bizottság elé tudják terjeszteni a kérel-
meket. 

Arra a kérdésre, hogy hogyan tör-
ténik majd a támogatás folyósítása, 
Burus Siklódi Botond azt felelte, hogy 
kizárólag banki átutalás révén fogják 
a jogosultak megkapni az összeget. 
Minden nyertest levében fognak tá-
jékoztatni az átutalással kapcsolatos 
tudnivalókról. 

Június 30-ig tehát még postára 
lehet tenni a kitöltött formanyomtat-
ványból, a gyerek iskolai vagy óvodai 
igazolásából, születési anyakönyvi ki-
vonatának másolatából és a kérelmező 
szülő személyazonossági másolatából 
álló pályázati csomagot. 

Csíkdánfalva, Csíkmadaras, 
Csíkszentmihály, Gyergyó-
csomafalva, Madéfalva és 

Tusnád község tanácsának ügyke-
zelésébe erdei utakat ad át az Álla-
mi Erdészeti Hivatal. Ez a feltétele 
annak, hogy a települések erdei 
utak felújítására pályázhassanak 
az Európai Uniónál, az Országos 

Vidékfejlesztési Program (PNDR) 
125-ös intézkedése keretében. A 
felsorolt települések esélyesek arra, 
hogy nyerjenek, az odaítélhető ösz-
szeg több millió euró. Az utak át-
adásáról a szerdai kormányülésen 
született döntés a Hargita Megye 
Tanácsa által felterjesztett határo-
zattervezet értelmében.


