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A N T A L  E R I K A

M agdás Tündét 12–14 kis-
gyerek ülte körül, áb-
rákkal ellátott dobókoc-

kákkal játszottak, mesét kellett 
szőniük a rajzok alapján, majd a 
végén megbeszélték a történetet, 
amelyet közösen kerekítettek ki. 
„Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy énekes” – kezdte 
az első gyerek, majd a követke-
ző hozzátette: „aki úgy döntött, 
hogy bányász lesz”. A csoport 
vezetője rákérdezett, hogy miért 
döntött így és miért éppen bá-
nyász lett. Erre jött a magyará-
zat, majd a történet folytatódott 
azzal, hogy csontvázat talált, 
aztán egy vasmacskát, majd egy 

mágnest, felmászott egy nagy 
hegyre, elaludt és boldogan éb-
redt Kínában. A meseszövést 
követően megbeszélték a törté-
netet és arra a következtetésre 
jutottak, hogy talán szebb és ér-
dekesebb lett volna, ha visszafe-

le mesélik, vagyis, hogy Kínában 
ébredt és addig ásott és kereste 
a boldogságát, amíg énekes lett 
belőle. Erre a foglalkozásra főleg 
óvodásokat várnak, akárcsak a 

rajz, kézimunka, barkácsolásra, 
vagy zenére.

Márton Krisztina az udvaron, 
a szőlőlugasban kézimunkázott a 
gyerekekkel, rajzoltak, színeztek, 
formákat vágtak, különféle techni-
kákra tanította a kicsiket.

Egy másik teremben Molnár 
Krisztina tanította rajzolni, agya-
gozni a gyerekeket. Elmondta, nem-
csak a kicsikkel foglalkoznak, de 
felkészítőt is tartanak a művészeti 

gimnáziumba készülő nagyobbak 
számára. „Itt ma kicsik és nagyok 
együtt voltak, közösen vettek részt 
a tevékenységeken és nagyon élvez-
ték” – magyarázta a rajzkör vezető-
je, hozzátéve, hogy külön-külön 
szervezik a foglalkozásokat két kü-
lönböző korcsoport számára.

Dóczy Tamás, a Talentum Ala-
pítvány vezetője érdeklődésünkre 
elmondta, hamarosan indulnak 
a délutáni tehetségfejlesztő tevé-
kenységek, amelyekből ízelítőt lát-
hattak az érdeklődők. Az órarendet 
most állítják össze az alapítvány 
munkatársai, mihelyt elkészül köz-
zéteszik és várják a jelentkezőket. A 
Talentum által szervezett délutáni 
foglalkozásokat évek óta igen nagy 
népszerűség kíséri, a gyerekekkel 
szakemberek foglalkoznak, zenét, 
táncot, rajzot, kézimunkát, drámai 
gyakorlatokat tanítanak.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A határozat szerdán jelent meg 
a Hivatalos Közlönyben – írja 

az Agerpres hírügynökség. Mint 

arról már beszámoltunk, Mircea 
Duşa lesz Maros megye prefektu-
sa, ezt egy interjúban Vasile Gliga, 
a Szociáldemokrata Párt (PSD) Ma-
ros megyei elnöke erősítette meg. 
Akkor azt mondta, hogy Dușa va-

lószínűleg szeptember 15-e után 
lesz prefektus.

Mircea Duşát 2017. január 27-én 
Sorin Grindeanu miniszterelnök ne-
vezte ki államtitkárnak. A maroshé-
vízi születésű Duşa korábban polgár-
mesterként irányította szülővárosát, 
később Hargita megye prefektusa, 
majd parlamenti képviselője volt, egy 
ideig a védelmi tárca élén állt, akkor 

Victor Ponta egykori miniszterelnök 
bizalmasaként tartották számon.

Néhány éve Marosvásárhelyen te-
lepedett le, a megyeszékhellyel ösz-
szenőtt Marosszentkirályon családi 
házat vásárolt, ahol bukaresti tartóz-
kodása mellett, egyre több időt tölt.

A tegnapi kormányülésen nem 
született döntés a Duşa prefektusi 
kinevezéséről.

Drámáztak, rajzoltak, agyagoztak
Indulnak a foglalkozások a marosvásárhelyi Talentum Alapítványnál
• Óvodások, kisisko-
lások, nagyobbacska 
gyerekek töltötték 
meg a Talentum Ala-
pítvány székházát, 
ellepve annak udva-
rát és szobáit, hogy 
kipróbálják magukat 
a kézműves foglal-
kozásokon, a dráma-
játékokban, agyago-
zásban, festészetben. 
Egyfajta bemutatko-
zásra hívta az ala-
pítvány a kicsiket és 
szüleiket, ugyanis 
hamarosan kezdődnek 
a rendszeres tehet-
ségfejlesztő tevékeny-
ségek.

 Molnár Krisztina rajzolt és 
agyagozott a gyerekekkel
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„ A gyerekekkel szak-
emberek foglalkoznak, 
zenét, táncot,  rajzot, 
kézimunkát, drámai 
 gyakorlatokat tanítanak.

Kritikus tömeg 
Marosvásárhelyen
A Mobilitás Hete alkalmá-
val szeptember 16-án kerül 
megrendezésre Marosvásárhe-
lyen a Critical Mass – Kritikus 
tömeg nevű, kerékpáros 
közlekedést népszerűsítő 
rendezvénysorozat. A Kreak-
tivitás a forgalomban című 
gyermekprogramok délelőtt 
10 órakor kezdődnek, a kicsik 
felvonulása 12.45-kor indul. 
A  Marosszéki  Közösségi Ala-
pítvány kezdeményezésében 
12–15 óra között zajlik az ado-
mánygyűjtő rendezvény, amely 
ezúttal a Tekerj a tudományért 
nevet viseli, a felnőtt kerékpá-
rosok hagyományos felvonulá-
sa 16 órakor kezdődik.

Egyedi pumpapálya
Marosvásárhelyen, a Dózsa 
György utca 204. szám alatt 
moduláris pumpapálya nyílik 
szeptember 15-én, szombaton 
délelőtt 10 órakor. Az országos 
viszonylatban egyedinek szá-
mító pályán biciklivel, hajtány-
nyal, gördeszkával és görkor-
csolyával is lehet közlekedni. 

Kutyakiállítás 
a Ligetben
Szombaton és vasárnap a 
Ligetben a Maros Megyei 
Ebtartók Egyesülete a 13. 
alkalommal szervezi meg a Dra-
cula Dog Show-t. Az idén is hat 
eseményen vehetnek részt az 
ebtartók, ugyanis a versenyre 
különböző kategóriákban lehet 
benevezni, így több hazai és 
nemzetközi címet nyerhetnek el 
a kutyák. A rendezvény szom-
baton 9 órától kezdődik, és 
folyamatosan tart a különböző 
fajtákat bemutató standokon, 
illetve a központi porondon.

Egész napos 
sportrendezvény
Az európai mobilitási hét 
keretében szeptember 15-én az 
Outdoor Experience csapata 
első alkalommal megszervezi a 
Be Active, Be Outdoor elnevé-
zésű szabadidős programot 
Marosvásárhelyen a gokartpá-
lyával szembeni Maros-parton. 
Életkortól és felkészültségtől 
függetlenül várják a kültéri és 
szabadidős sportok kedvelőit. 
Lesz kajakozás, kenuzás, jóga, 
slack-line, mászófal és Jákob 
létrája. A rendezvény 10-től 18 
óráig tart.

• RÖVIDEN 

Saját kérésére mentették fel Duşát államtitkári tisztségéből
• Viorica Dăncilă miniszterelnök saját kérésére felmen-
tette Mircea Duşát a védelmi minisztériumban betöltött 
államtitkári tisztségéből. 




