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Kilenc gyerek rajzol, fest, mo-
zaikképet készít ezen a héten a 
Grafirka Egyesület alkotótáborá-
ban. Jó vakációs program ez, és 
ha arra gondolunk, hogy egyben 
a következő év nemzetközi pá-
lyázataira készítik munkáikat, 
akkor talán eljövendő sikerek is 
születhetnek kezük alatt. 

Takács Éva
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Márciusban hirdette meg a 
Grafirka Egyesület család 
témájú pályázatát. 4–14 

éves gyerekektől grafika, festészet 
és irodalom műfajban vártak pálya-
munkákat. A pályázatra beküldött 
munkákból június elsején nyílt ki-
állítás, a nagyobbak közül a legsike-
resebb munkák készítői nyerték a 
mostani egyhetes alkotótábort. 

Bakó Klára és Szabó Györgyi 
képzőművésztanárok vezetésével 

csíkszeredai és csíkszentdomokosi 
gyerekek dolgoznak a művészeti 
iskolában. A már elkészült mun-
kákat csak csodálni lehet: a színes 
tusrajzok, mozaikképek alapján 
érthető, hogy a résztvevők között 
nemzetközi pályázatok díjazottjai 
is vannak: Csiby Gindele Botond 
és Csiki Ottó munkái most is egy 
szerbiai kiállítást gazdagítanak, egy 
ex libris-pályázaton kaptak díjat, il-
letve dicséretet.

A Grafirka Egyesület tavaszi 
pályázatára érkezett munkák és a 
most készülő alkotások közül vá-
lasztják ki azokat, amelyekből de-
cemberre összeállítják a következő 
évre szóló Csíziót – mondja Bakó 
Klára. A legjobb munkákkal pedig 
a következő nemzetközi pályáza-
tokra szeretnének benevezni. 

A jutalomtábort is pályázat ré-
vén sikerült megszervezni. Csíksze-
reda város önkormányzatának kö-

szönhetően a tehetséges gyerekeket 
elláthatják a munkához szükséges 
nyersanyaggal, és a két vidéki részt-
vevőnek, János Jakab Saroltának és 
Mákszem Henriettának erre a hétre 
szállást és kosztot biztosítanak.

Bakó Klára képzőművésztanár-
nak nem ez az egyetlen, pályázaton 
nyert alkotótábora ezen a nyáron. 
Egyet már megtartott középisko-
lások számára. Ferencz Apor és 
Csillag Imola kollégáival együtt 
kerámiaműhelyben ismerkedtek az 
agyagozás művészetével. Jövő hé-
ten a Riehen Egyesület Műterem-
tő táborát vezeti, amelyben kisis-
kolásokkal „művészkednek”, majd 
25-től a Boszorka Egyesület alko-
tótáborába várja a 6–10 éveseket, 
hogy bábokat, díszleteket készít-
senek, Györfi Erzsébettel és Elekes 
Emőkével népdalokat énekeljenek, 
népmesét mondjanak és egy kis ze-
nés bábelőadást tanuljanak be. 

Jó nyári proGram az alKotótábor 

Kezük alatt sikerek születnek

Alkotó művész diákok. Nemzetközi pályázatra is készítenek munkákat  fotó: csíki zsolt

hirdeTÉs

Speciális kommunikációs eszkö-
zök használatának a lényegére 
hívta fel hallgatósága figyelmét a 
3. pr nyári Egyetemen Kriaszter 
attila, aki hatodik éve tevékeny-
kedik az önkormányzati kommu-
nikáció szakterületén. 

Kovács Tímea

„A település egy olyan ter-
mék, melynek részesei 
vagyunk, lehetetlen 

elkerülni, mindannyiunknak va-
lamilyen szinten köze van hozzá” 
– mondta el a 3. PR Nyári Egye-
temen tartott tegnapi előadásában 
Kriaszter Attila. Szerinte ez egy 
óriási piac, ahol könnyen lehet 
karriert építeni, és mivel egyelőre 
nincs sok évre visszamenő múltja, 
még alakulóban van ez a terület, 
számos kiaknázatlan lehetősége-
ket rejt. Hamvas Béla gondolatával 
támasztotta alá előadásának lénye-
gét: a várost nem hatalommal kell 
kormányozni, hanem szellemmel 
vezetni. „Vagyis a hatalmi eszkö-
zök helyett szellemet, kreativitást 
kell alkotnunk, és akkor bizonyára 
sokkal sikeresebbek is leszünk” – 
magyarázta az előadó. 

Kiemelte, hogy fontos tisztában 
lennünk azzal a ténnyel, miszerint 
a település is ugyanolyan termék, 
mint a napi szinten használt dolgok, 
éppen ezért a lakosai, a benne gaz-

dálkodó emberek tulajdonságainak 
összességét is figyelembe kell venni. 
Ha nem e szerint cselekedünk, akkor 
ésszerűtlen minden PR-aktivitás, 
vélte Kriaszter.

„Versenyben vagyunk más tele-
pülésekkel is, éppen ezért elenged-
hetetlen, hogy városunk különleges-
séggel rendelkezzen. Különleges esz-
közrendszerrel kell élni, értékteremtő 
lehetőségekkel kell kecsegtetni. Ilye-
nek lehetnek például a köztéri szob-
rok is, melyek hihetetlen fejlődésen 
mentek keresztül az utóbbi években, 
mindezek meg tudják alapozni a 
város hírnevét” – hangsúlyozta az 
előadó, kiemelve, hogy a települések 
a gazdasági válság miatt a csökkenő 
erőforrásokért küzdenek, valamint 
a globalizációval is versenyezni kell. 
Szerinte a kreatív ipar is, akárcsak 
az eszközök vagy a fogyasztó is vál-
tozik, az ingerküszöb magasabbra 
kerül, amelyek miatt egy települést 
belülről kell fejleszteni. „Elsősorban 
lakóit kell boldoggá tenni, az ő elé-
gedettségük nélkül nincsenek mű-
ködőképes városok, falvak, valamint 
a máshonnan érkezőknek is számít, 
hogy látnak-e harmóniát egy közös-
ségen belül” – mondta a szakember. 
A délelőtti előadást gyakorlatba is 
fektethették a jelentkezők, projektek 
bemutatására került sor, ahol három 
város PR-tevékenységeit szervezhet-
ték meg, arculatot építhettek. 

Újra meghirdeti pályázatát 
a magyarországi Országos 
Alapellátási Intézet, ezúttal 

Az év praxisa a Kárpát-medencében 
névvel. Arra kérik a pácienseket, 
küldjék el történeteiket orvosaikról, 
nővéreikről, hogy kiválaszthassák és 

díjazhassák a legjobbakat.   A pályá-
zat a páciensek szemszögéből láttatja 
a helyzetet, azaz pályázat alulnézet-
ből. A beteg ugyanis pontosan tudja, 
hogy ki az, aki igazán törődik vele, aki 
odafigyel rá, ki az, aki valóban gon-
dozza, segít megelőzni a betegségeit, 
és hozzájárul egészsége megőrzéséhez 
vagy helyreállításához. A toplistán 
szerepelni elismerés a díjazottak szá-
mára, s egyben inspiráció lehet min-
den háziorvos számára.

Idén is 10 praxis nyeri majd el a 
díjat Magyarországon, és 10 praxis 
a határon túl. A szervezők nem-
csak a „celebeket”, hanem azokat a 
„névtelen harcosokat” is reflektor-
fénybe juttatnák ezzel a pályázat-
tal, akik semmi mást nem tesznek, 
csak tisztességesen, becsülettel, jó 
szakmai tudás birtokában teszik 
a dolgukat.  A zsűri orvosokból és 
jeles közéleti személyiségekből áll. 
A beérkezett pályázatok alapján ők 
tesznek majd javaslatot a díjazot-
takra. A díjat azok az orvosok és 
nővérek kaphatják meg, akik szak-
értelmük és empátiájuk alapján ki-
vívják a portál (www.azevpraxisa.
hu) olvasóinak szimpátiáját, és a 
legtöbb szavazatot kapják majd tő-
lük. A szervezők várják a páciensek 
történeteit november 30-ig, hogy 
az Országos Alapellátási Intézet ju-
talmazhassa a legkiválóbb orvos–
nővér teljesítményeket. További 
információ a www.azevpraxisa.hu 
portálon található.
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A település mint termék
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