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hirdetések

Körkép
15 éves a TalenTum alapíTvány 

Régi álmuk a téglából épített játszóház
szombaton tartja születésnapi ját-
szóházát a csíkszeredai Talentum 
Alapítvány. Az elmúlt 15 évről, az 
őket hajtó motivációkról, sikerek-
ről és küzdelmekről mesélnek a 
pedagógusok lapunk olvasóinak.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nagy sikerű zenés gyer-
mekműsorral kezdődött 
1994-ben. Burus Enikő 

Csíkszereda iskoláiból verbuválta 
össze fiatal tanító ismerőseit, ba-
rátait, hogy a Mikó-vár udvarán 
addig szokatlan műsorral örven-
deztessék meg a gyerekeket. A kö-
vetkező évben színesre festett kar-
tondobozokból játszóházat raktak 
össze a főtéren. A szándékuk az 
volt, hogy létrehozzanak egy téglá-
ból épített, igazi játszóházat. 

1995 adventjében a Csíki Játék-
szín előterében egy héten át minden 

nap karácsonyváró foglalkozásokat 
tartottak a gyerekeknek, ekkor már 
Talentum Csoport néven. A fia-
tal pedagógusok közben rájöttek, 
hogy a továbblépéshez meg kell 
teremteni a jogi alapot is, így 1996 
decemberétől már mint Talentum 
Alapítvány működtek. 

Sokan kezdték,
hatan folytatják
A siker a játszóházban részt 

vevő gyerekek nagy számában is 
mérhető volt. A sok gyermek fog-
lalkoztatásához pedig sok felnőttre 
volt szükség, így eleinte több mint 
húszan kapcsolódtak be a tevékeny-
ségekbe. Az akkori nagy csapatból 
ma négyen – Bogács Nóra-Ágnes, 
Császár Sándor, Cseh Enikő, Lázár 
Katalin – aktív tagok, hozzájuk 
csatlakozott később Kiss Benedek 
és Szüszer-Nagy Mónika. 

A Talentum Alapítvány cégek, 
intézmények felkérésére szervezte 
gyermekprogramjait, elsősorban 
ünnepek előtt. A helyszínt pedig 
az utca, tér, áruház jelentette, vagy 
valamelyik iskolában, kultúrházban 
kaptak helyet. A helyszín továbbra 
is gondot jelent számukra: a „szék-
ház” valamelyikük lakása, itt készí-
tik elő a programokat, a rendezvé-
nyeket pedig a József Attila Általá-
nos Iskolában, a Szakszervezetek 
Művelődési Házban, nyáron pedig 
a központi parkban tartják. 

a csapat mozgatóereje
a barátság
Aki a semmiből akar létrehoz-

ni valamit, az támogatókat keres. 
Így tettek a talentumosok is. 

– Napjaink mentek rá, 
hogy ismeretlen emberektől 
kérincséltünk: volt, aki mosoly-
gott és adott, volt, aki kirúgott – 
emlékezik Bogács Nóra-Ágnes. 

A nehézségek ellenére miért 
vállalják mégis ezt a munkát? Egy-
részt azért, mert az alkotás örömét 
ismertetik meg a gyermekekkel. 

– Olyan gyerekektől is érkez-
tek visszajelzések, akiknek külön 
talentumos polcuk volt/van a 
foglalkozásainkon készített tár-
gyakkal – mondja az alapítvány 
elnöke, aki hangsúlyozza, a csapat 
másik fontos mozgatóereje a kö-
zöttük lévő barátság.

 – Az emberek legtöbbször 
csak a legszebb részét látják ennek 
a munkának, azt a hátrom órát, 
amit a gyerekekkel töltünk. De 
emögött ott van a napokig tartó 
előkészület, az útkeresés, az éj-
szakákba nyúló faricskálás, ötlet-
börze, próba, pályázatírás… Nem 
egyszer fordult elő, hogy egy-egy 
ilyen hajnalba virradó „útkereső” 
éjszaka után mentünk iskolába – 
emlékezik Bogács Nóra-Ágnes, 
aki 2002-ben vette át az alapít-
vány elnöki tisztségét Bakó Klára 
képzőművésztől. 

Kiss Benedek később csatla-
kozott a Talentum Alapítvány-
hoz: – Addig, kezdő tanítóboj-
tárként irigykedve bámultam 
azt a csodát, amelyet ez a baráti 
közösség véghez vitt. Nem köz-
helyszerűen nevezem csodának, 
hanem valóban annak is tartom 
a lelkesedést, derűt, amivel sike-
rült gyerekek százait megmoz-
gatni egy utcanapon, gyermek-
napon, Mikulásjáráson. Közben 
vágytam arra, hogy én is alkotója 
legyek ennek a közösségnek és 
ennak a varázslatnak.

Több mint 15 éve színes kar-
tondobozokból építettek játszó-
házat, és azóta sem mondtak le 
régi-régi álmukról, hogy olyan, 
városi szintű intézményt hozza-
nak létre, amely állandó színtere 
lehet különféle kézműves-tevé-
kenységeknek. 

társadalom

hirdetés

Ének, kézműves-foglalkozás, jó hangulat a Talentum Alapítvány programjain

a Talentum alapítvány ismét várja a gyerekeket szombaton 
10 órakor a József Attila Általános Iskola alsó épületében, ezúttal 
azért, hogy az ünnepi játszóházban együtt gyújtsák meg a születés-
napi gyertyát. Vigyázat, a hat pedagógusnak van egy közös titka, 
amiről egyelőre csak annyit árultak el, hogy mindannyian távolról 
felismerik a csiszinkókat!


