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Hogyan működik a természet?

Erdei iskola a hegyen

Az erdei iskola diákjainak figyelmét arra is felhívták a szervezők, milyen károkat tud okozni az ember a természetben fotó: hompoth loránd

az ivó vadasparkban szarvasok-
kal barátkoztak, bőgést hallgat-
tak, majd gyalogosan mászták 
meg a madarasi-Hargitát, ahol 
három napig színes környezettu-
datosító tevékenységekben vet-
tek részt az erdei iskola táborozó 
diákjai. a tevékenység a Cstit 
egyik, a környezetvédelmi alap-
hoz benyújtott sikeres pályázata 
nyomán valósulhatott meg.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Fáradtan, de élményekben gaz-
dagon hagyták el a Madarasi-
Hargitát a Csík Terület Ifjúsá-

gi Tanácsa (CSTIT) által szervezett 
erdei iskola résztvevői. A környezeti 
neveléssel kapcsolatos mozgalmas 
programokat, tevékenységeket szer-
veztek a tábor oktatói a diákok szá-
mára. A tanulók a csíkrákosi Cserei 
Mihály Általános Iskolából, illetve 
a csíkszeredai Nagy István Művé-
szeti Líceumból érkeztek, hogy 
elmélyítsék az erdei környezettel, 
növényekkel, a Hargita-hegység jel-
legzetes növény- és állatfajaival, élő-
helyeivel kapcsolatos tudásukat. Az 
erdei iskola résztvevői előbb szarva-
sokat néztek, illetve szarvasbőgést 
hallgattak az ivói vadasparkban, 
ugyanis a szervezők főként ezért 

rendezték október elején, az agan-
csosok nászának idején a tábort. Az 
apró gyerekek népes csapatát hiába 
próbálták csendesíteni a kísérő fel-
nőttek, gyakran felcsendült egy-egy 
pajkos nevetés. Ezért a park megri-
asztott vadállatai csak villanásnyira 
mutatták meg magukat, mindössze 
a bőgő bikák hangja hallatszott a 
fák közül. Szerencse, hogy létezett 
néhány szelídebb példány, amelye-
ket kedvükre szemügyre vehettek 
a gyerekek, sőt némelyik szarvas 
hagyta magát megsimogatni is.

„Ezeket az egyedeket cumival 
neveltük fel, ezért nagyon bátrak 
és szelídek” – magyarázta a kis 
látogatóknak Abrán Attila vad-
őr. „Nem gondoltam, hogy ilyen 
szúrós és olajos a szőre, sokkal 
puhábbnak képzeltem” – álmélko-
dott az egyik kis nebuló. „Telelésre 
készülnek az állatok, a téli bundá-
juk, amelyet magukra öltenek, jó-
val sűrűbb és zsírosabb a nyárinál. 
Így védekeznek a szarvasok az őszi 
esők és a téli hidegek ellen” – ok-
tatta ki a vadőr.

A vadaspark állatainak megte-
kintése után a Madarasi-Hargita 
tetejére vezetett az út, amit a na-
gyobbak gyalogszerrel tettek meg. 
A tíz kilométeres emelkedőn a 
csapat hősiesen helytállt, noha 

nem várt a legkönnyebb séta a gye-
rekekre. A kitartás azonban meg-
hozta gyümölcsét, egyre vidámabb 
arc hirdette az út menti táblákon, 
hogy fogynak a kilométerek a tá-
bornak otthont adó menedékhá-
zig. A következő foglalkozásokon a 
gyerekek rajzban, bábkészítésben, 
illetve néhány fős csoportokban 
saját rögtönzött kis bábjátékokban 
elevenítették fel a tapasztaltakat, 
de nem volt hiány szabadtéri kör-
nyezettudatosító tevékenységek-
ben sem. Menedékké, élelemmé, 
vízzé, élettérré változtak a gyere-
kek, hogy „madártársaik” számára 
túlélési feltételeket biztosítsanak. 
A játék során kiderült, ha valame-
lyik elem hiányzik, bizony az erdő 
állatai elpusztulnak. Izgalmas volt 
a spárgakukacgyűjtés is, hiszen lát-
hatták, hogy a nagyobb, gyorsabb 
„madarak” vagy azok, akik köze-
lebb voltak az eleséget szimbolizá-
ló spárgavégekhez, gyorsabban és 
hatékonyabban tudták begyűjteni 
a táplálékot. A látottakat-hallot-
takat elemző rajzokból, beszámo-
lókból kiderült, a tábor résztvevői 
megértették, hogyan működnek 
a természet rugói, milyen károkat 
képes okozni a felelőtlen ember, 
ezért mennyire fontos vigyázni a 
kényes egyensúlyra. 

Három miCroCar típusú autót kapnak 

A fogyatékkal élőket 
segítenék

új székházat építenek a jövő 
év folyamán a Hargita megyei 
mozgássérültek szervezetének, 
emellett pedig microcar típusú 
autók beszerzésével könnyíte-
nék a fogyatékkal élők tevé-
kenységét Hargita megyében. 
a szervezet támogatásokból, 
pályázatból, valamint önerőből 
tervezi ezeket megvalósítani.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A Romániai Mozgássérültek  
és Fogyatékkal Élők Szer-
vezete által benyújtott 

pá lyázat partnereként vett részt a 
Hargita Megyei Mozgássérültek 
Szervezetének képviseletében Fikó 
Csaba elnök és Tamás Erzsébet, a 
pályázat menedzsere szeptember 
5. és 9. között egy magyarországi 
szakmai programon. „A pályázat 
célja a különböző fogyatékkal élő 
személyek szakmai rehabilitációja és 
integrációja, vagyis segíteni nekik a 
munkaerőpiacon való elindulásban 
és érvényesülésben” – tudtuk meg 
Tamás Erzsébettől. Elmondta, hogy 
a pályázat alkalmával több felmérés 
is készül majd, amelyekből kiderül, 
milyen képzésekre van szükség a 
fogyatékosok foglalkoztatására. A 
pályázat menedzsere arról is beszá-
molt, hogy 5 műhelyképzést fog-
nak indítani a fogyatékosok részére, 
amelyből egyik Hargita megyében 

lesz. A szeptemberi tanulmányút 
keretében a mozgáskorlátozottak 
szervezeteinek képviselői magyar-
országi városokban nyerhettek 
bepillantást az ottani sérülteket 
foglalkoztató szervezetek életébe 
és működésébe, emellett szemügy-
re vették a szervezeteknek otthont 
adó épületek felszereltségét, és otta-
ni sérültekkel cserélhettek tapaszta-
latokat. „Érdekes volt látni, máshol 
hogyan működik a foglalkoztatás 
a mozgássérülteknél. Tanulhatunk 
belőle, és összefogásra, együtt dol-
gozásra szólít fel ez a példa minket” 
– összegezte Tamás Erzsébet. 

„Tervben volt már egy új köz-
pont építése a Hargita Megyei 
Mozgássérült Egyesület számára 
Csíkszeredában, ez a képzés pedig 
indokolttá teszi” – véli Fikó Csaba. 
„Az épület részben támogatások-
ból, részben önerőből készülne el 
a jövő év folyamán. A következő 
héten érkeznek Belgiumból a tá-
mogató szervezet képviselői, hogy 
szemrevételezzék a terveinket. Ez az 
épület azért lenne fontos, hogy fo-
gyatékkal élőket tudjunk foglalkoz-
tatni a szervezetnél és különböző 
cégeknél, valamint hogy állásbörzé-
ket, különböző képzéseket tudjunk 
tartani nekik” – meséli Fikó, hozzá-
téve, a hétvégén 3 darab Microcar 
típusú gépjármű érkezik Csíksze-
redába, amelyeket a fogyatékosok 
tudnának használni. „Ezeket egy 
3000 eurós támogatásként kapjuk 
a SVOE Watering nevű holland 
alapítványtól, és akár részletfizetési 
lehetőséggel tudnánk használatba 
adni itteni fogyatékkal élő embe-
reknek. Ez forgótőkeként működne, 
ugyanis a pénzekből újabb Microcar 
típusú járműveket vásárolnánk” – 
árulta el Fikó Csaba. 


