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OKTÓBER 2-IG JELENTKEZHETNEK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁS DIÁKOK A CSOPORTOS VETÉLKEDŐRE

A mesék világán keresztül tanulni
Az irodalmi kompetenciák 
fejlesztésén kívül általános 
műveltségi kérdésekre is 
választ kaphatnak, valamint 
számítógépes és technikai 
készségeiket is fejleszthe-
tik az Adj, király, katonát! 
online ifj úsági vetélkedő 
erdélyi résztvevői.

 » BEDE LAURA

E lindult a regisztráció a nagy 
népszerűségnek örvendő Adj, 
király, katonát! online ifj úsági 

vetélkedőre. A Magyar Ifj úsági Ta-
nács (MIT) által tizennegyedik 
alkalommal Erdély-szerte meg-
hirdetett versenyre olyan 5–8. 
osztályos diákok jelentkezését 
várják, akik játékosan, a mesék 
világán keresztül szeretnének a 
közösségekről és családról tanul-
ni, akik a hasonló korú gyerekek-
kel való ismerkedés, barátságkö-
tés által szeretnék feltérképezni a 
világot.

„A vetélkedő mindenkori célja, 
hogy közelebb hozzuk az álta-
lános iskolás diákokhoz a ma-
gyar irodalmat, megismertessük 
velük nemzeti értékeinket, és 
hangsúlyozzuk a nagycsaládban 
élés fontosságát, az itthon ma-
radás előnyeit” – mondta a Kró-
nika megkeresésére Toth Tímea, 
a szervezet ügyvezető alelnöke. 
Hozzátette, a feladatsorokat úgy 
állítják össze, hogy az irodalmi 
kompetenciák fejlesztésén kívül 
általános műveltségi kérdésekre 
is választ kaphassanak a részt-
vevők, valamint számítógépes és 
technikai készségeiket is igyek-
szenek fejleszteni.

Mint kifejtette, a feladattípu-
sok között szerepelnek felelet-
választós kérdések, igaz-hamis, 
egyéb szövegértéssel kapcsola-
tos feladatok, valamint kreatív 
írás, plakát-, fotó- és videókészí-
tés, történelmi témájú kérdések 
és néhány nyelvtanfeladat. A 
mesék pedig egy-egy napjaink-
ban is aktuális tanulságot, üze-
netet hordoznak, a nagycsalád-
ban élés és az itthon maradás, 
szülőföldön való boldogulás 
előnyeit hangsúlyozzák. „A nem 
formális oktatási módszerek leg-
nagyobb előnye, hogy a diákok 
szórakoznak tanulás közben, 
így a megszerzett értékes tudás 
mellett remek élményekkel gaz-
dagodnak, fejlesztik a kommu-
nikációs készségeiket, és meg-

tanulnak csapatban dolgozni” 
– részletezte a projektfelelős.

Az eddigi évektől eltérően a 
3-4 fős csapatok nem véletlen-
szerűen alakulnak, a verseny-
zők előre összeállított csoporttal 
jelentkezhetnek a vetélkedőre. 
A csapatok tagjai között kötele-
zően szerepelnie kell legalább 
egy ötödik osztályos tanulónak 
is. A jelentkezési űrlap október 
2-ig érhető el az Akk.mitesek.
net oldalon. Ugyanakkor a ta-
valyi vetélkedőhöz hasonlóan, 
a környezettudatosság jegyé-
ben zajló elődöntők feladatso-
raihoz a gyerekek a vetélkedő 
weboldalán (https://akk.mi-
tesek.net/) férhetnek hozzá, a 
meséket is itt teszik közzé, így 
számítógépről vagy akár okos-

telefonról is bármikor elérhetők 
lesznek. Az első három fordulón 
elért pontszámok összesítése 
után a szervezők értesítik azo-
kat a csapatokat, melyek beju-
tást nyernek a november 21-én 
Székelyudvarhelyen rendezen-
dő MindentEldöntőre.

A győztes csapat minden tagja 
vásárlási utalványt nyer, a fi nálén 
kivételes teljesítményt nyújtó cso-
portokat pedig további értékes 
könyvcsomagokkal jutalmazzák. 
A szervezők felhívták a fi gyelmet 
arra, hogy amennyiben az aktu-
ális járványügyi szabályozások 
nem teszik lehetővé a döntő ha-
gyományos módon való megtar-
tását, a meghirdetett időpontban 
egy online térben zajló fordulóval 
helyettesítik azt.

Online alternatíva. A járványügyi helyzet miatt bizonytalan, hogy hagyományos módon tarthatják-e a döntőt

Új lepkegyűjtemény 
a kincses városban

A kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) 

állattani múzeumának kollekciói 
nemrég értékes gyűjteménnyel 
gazdagodtak: a Marg-Wladimir 
Manoliu lepkegyűjteménnyel. A 
kollekció tudományos szempont-
ból jelentős és értékes, hiszen 
számtalan ritka lepkefajt tartal-
maz. Emellett esztétikai értéket 
képvisel a gyűjtemény anyagá-
nak színvonalas preparálása és 
konzerválása is. Az elkövetkező 
időszakban a BBTE szakértői 
leltározzák, katalogizálják a gyűj-
teményt, felmérik annak tudomá-
nyos értékét. A gyűjteményben 
megtalálható fajok közül kieme-
lendők a Magyarszovát napsü-
tötte domboldalain élő erdélyi 
csinosboglárka, a Hangyaboglárka 
család lepkéi, a narancsszínű 
kéneslepke és az Apolló-lepkék, 
amelyek napjainkban ritkának 
számítanak, törvény által védett 
fajok; emellett gyakoribb fajokat 
is találunk a kollekcióban, ezek 
közül némelyik még Kolozsváron 
is megtalálható, mint például a 
pávaszem vagy a fecskefarkú lepke 
– olvasható az intézmény honlap-
ján. A gyűjteményt M. W. Manoliu 
két fi a, illetve Călin Mărgărit 
Manoliu örökösök adományozták 
a BBTE állattani múzeumának. Az 
adomány átvételére az egyetemi 
kulturális örökség igazgatóság mú-
zeumi osztályának koordinálásával 
került sor. M. W. Manoliu szenvedé-
lyes amatőr entomológus volt, aki 
tudományos szigorral gyűjtötte, 
preparálta és címkézte a különféle 
lepkefajokat Kolozsvár környékéről 
és nem csak. Életművének koro-
nája ez a hátrahagyott, több ezer 
példányt tartalmazó gyűjtemény. Az 
ország entomológusaival és gyűjtői-
vel levelezett és együttműködött, és 
a cserék révén számos ritka fajjal és 
néhány egzotikus lepkével gazdagí-
totta gyűjteményét. (Krónika)
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