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> Idősek napja. Idősnapi díszelőadást
szervezett a Hargita Megyei Idősek Tanácsa,
Hargita Megye Tanácsa társszervezésében,
szombaton Csíkszeredában. Az egybegyűltek
egy perc néma csenddel adóztak azok tiszteletére, akik az idén már nem ünnepelhettek. A
megnyitón részt vett Ráduly Róbert Kálmán,
Csíkszereda polgármestere; Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke; Gyerkó
László szenátor; Székely Ildikó, a Raiffeisen
Bank képviselője és Boros Ágnes, a megyei

nyugdíjpénztár elnöke is. „Csodálat és siker
jár önöknek mindazért a munkáért, amit életük során maguk mögött tudnak, legyen az
gyereknevelés, fizikai vagy szellemi munka. A
társadalom alapja a család, és itt Székelyföldön
igenis nagyon fontos a családcentrikusság,
hisz magas a gyerekszületések száma. És ha
még gyorsult is a világ, az igazi és legfontosabb
egység mindig a család volt, és az is marad” –
fogalmazott a megyei önkormányzat elnöke.
A tanácselnök Hargita Megye Tanácsának
Összetartozás jelvényével tüntette ki Máthé
Rudolfot közösségszervező és közösségmeg-

tartó tevékenységéért, amelyet a nyugdíjasok
érdekében elnökként a Hargita Megyei Idősek Tanácsában kifejtett. „Kevés olyan nyugdíjas van a megyében, akinek Rudi bácsi neve
ne lenne ismerős. Máthé Rudolf, a Hargita
Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége elnökének tevékenysége rácáfol nyugdíjas
voltára, bármely fiatal számára példaképül
szolgálhat. Ő az, aki korát meghazudtolva,
örök ifjú lelkülettel, időt és energiát nem kímélve képviseli a Hargita megyei nyugdíjasok
érdekeit. S ez nem is kis dolog, ha tekintetbe
vesszük, hogy manapság legtöbbször csak a

szólamok szintjén marad nyugdíjasaink támogatása” – mondta Borboly.
> Pedagógusok Brüsszelben. Hargita és
Kovászna megye tanfelügyelőségének húszhúsz munkatársa utazott tegnap Brüsszelbe,
hogy betekintést nyerjenek az Európa Parlament munkájába, működésébe. A pedagógusok arra is kíváncsiak, hogy bár minden
ország függetlenül dönt oktatáspolitikájáról,
vannak-e közös elvek, amelyeknek érvényesülniük kell az Európai Unió országainak
oktatásában.

Körkép
Benedek Elek születésnapján

Mesebeli nap Csíkszeredában
Nemezelés, ízes-zamatos népmesék, vetítés, Böngésző játék start – a Magyar Népmese
Napját ünnepelte kicsi és nagy
pénteken Csíkszeredában.

Elek apó születésnapjára
A Magyar Népmese Napját
2005-ben szervezték meg
először Magyarországon a
Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére, és azért éppen szeptember 30-án, mert
ezen a napon született Benedek Elek. A nap célja, hogy
a könyvtárosok, az óvónők,
a pedagógusok és a mesével
foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon
megkülönböztetett tisztelettel
forduljanak mind a magyar,
mind más népek meséi felé.
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lstartolt, és egy év a kifutási ideje annak a Böngésző játéknak, amelyet a
Magyar Népmese Napjára szervezett rendezvényen mutatott
be a Csíki Anyák Egyesülete
(CsAkEgy). A Benedek Elek
születésnapján tartott programsor célja, hogy a könyvtárosok,
az óvónők, a pedagógusok és a
mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon
megkülönböztetett tisztelettel
forduljanak mind a magyar,
mind más népek meséi felé. Éppen ezért az idén a CsAkEgy
számos tevékenységgel várta a
kicsiket és nagyokat egyaránt.
Már a Nagy István művészeti
iskola aulájába való belépéskor
kellemes színvilággal találta szembe magát az érdeklődő, nemezelt
lapokról népszerű mesefigurák,
manók, királykisasszonyok csodálkoztak rá a zsibongó gyermekcsapatra. A köszöntés után a

Mesék a legkisebbeknek. Megkülönböztetett figyelem 

böngésző játékot mutatták be a
szervezők.
„Gyermekként sok szép könyv
és olvasmány révén számos izgalmas kalandban volt részünk. Szeretnénk, ha ezekben az élményekben velünk ti, mai gyermekek is
osztoznátok. Ezért indítjuk el a

Böngésző játékot, amely Benedek
Elek születésnapján, a Magyar
Népmese Napján, szeptember
30-án indul, és az azt követő gyermeknapon, tehát 2012. június
1-jén fog véget érni” – vezették
fel a bemutatót. A játékban a Csíki-medence településein működő
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általános iskolák alsó tagozatos
tanulói vehetnek részt. A játék
ideje alatt hét próbát kell majd
kiállniuk.
A meseolvasás, diavetítés a
gyerekek által uralt térben nem
kis erőfeszítést követelt a szülőktől, de gondoltak a szervezők

a legkisebbekre is, akiknek még
nehezére esik több órán át egy
helyben ülnie, még ha Elek apó
ízes meséivel láncolják is székhez.
A tornateremben matracokra
költözött a puha könyves foglalkozás, Demeter Éva muzeológus
vezetésével a kicsik saját maguk
találhatták ki történeteket. A
nemezelés technikája is sokakat
vonzott, a nagyobb óvodások
és kisiskolások Kőrössy Erika és
Lázár Mónika vezetésével tanultak kézműveskedni.

Sérültek munkáját dicséri a terület

Parkfelújítás összefogással
A Hargita Megyei Mozgássérült Egyesület tagjai, valamint
a helyi önkormányzat közös
munkájának eredményeképpen sikerült felújítani a Kalász
negyedi Szent Ágoston parknak
keresztelt teret, amit az Erdély
Ma Egyesület pályázott meg sikeresen.
Tamás Attila
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özös erővel újították fel
a Kalász negyedi lépcsők
előtti parkot, amelyet a
Polgár-Társ Alapítvány és a Mol
Románia által meghirdetett pályázatból finanszíroztak, és amit
az Erdély Ma Egyesület nyert

meg. Utóbbi a Hargita Megyei
Mozgássérült Egyesület tagjait
kérte fel a felújítás kivitelezésére,
amelyből a helyi önkormányzat is
kivette a részét. A Kalász negyedi
lépcsősor aljában található zöldövezetet és teret idén május elején
kezdték felújítani a mozgássérültek. A környék évek óta elhanyagolt volt, töredezett padok
jellemezték, most pedig betonelemekből, valamint bükkfából
készült festett padok fogadják az
arra járókat a park közepén kialakított zöldövezettel együtt.
„Lelkesen dolgoztak a sérültek, kapáltak, falevelet szedtek,
ültettek, egyszóval szépítették,
alakították, újították a Szent

Ágoston parknak elnevezett teret” – mondta el Kovács Csaba,
az Erdély Ma Egyesület elnöke.
Incze Zsuzsa, a Mozgássérült
Egyesület gyógypedagógusa szerint sikerült megmutatniuk, hogy
ők, sérültek is tudnak hasznosat
tenni, adni valamit a közösség
számára. Fikó Csaba, a Hargita
Megyei Mozgássérült Egyesület
elnökének véleménye szerint ez jó
példa arra, hogy összefogással mit
lehet összehozni. „Megmutattuk,
hogy a sérültek nemcsak szociális
segélyért állnak sorba, hanem ők
is hasznos tagjai társadalmunknak” – mutatott rá az elnök. A
város részéről is hatékony segítség
érkezett, mivel a polgármesteri

Mozgássérült „munkások” az átadáson. Teljes érték

hivatal munkásai mozgássérült
feljárót építettek, valamint a padok betonelemeit készítették el.
A bükkfaanyag beszerzésének
nehézségei miatt meg kellett
hosszabbítani egy hónappal a
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kivitelezési határidőt, mondta el
Fikó Csaba, Kovács Csaba pedig
hozzátette, a park területének a
leaszfaltozása sem történt meg,
de reményét fejezte ki, hogy a jövőben erre is sor kerül.

