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H I R D E T É S

BÁBELŐADÁSOKAT, KONCERTEKET, INTERAKTÍV PROGRAMOKAT KÍNÁLNAK A KICSIKNEK ERDÉLYI ÉS SZÉKELYFÖLDI NAGYVÁROSOKBAN

Ismét örömujjongástól lehet hangos a gyermeknap
Az országban június 1-jén tar-
tott nemzetközi gyermeknap 
alkalmából személyes részvé-
tellel, illetve online zajló prog-
ramokon is ünnepelhetnek 
a napokban a legkisebbek és 
szüleik. Gyergyószentmikló-
son, Sepsiszentgyörgyön és 
Kolozsváron többek között 
zenés-táncos eseményeket 
szerveznek, a virtuális térben 
pedig a Szépenszóló Társulat 
köszönti a kicsiket.

 » ALBERT ESZTER, BEDE LAURA

L étszámkorlátozással és elő-
zetes bejelentkezéssel ugyan, 
de egyéves kihagyás után 

idén újra megszervezik Gyergyó-
szentmiklóson a Gyermeknap 
csodanap elnevezésű rendezvény-
sorozatot. A Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ a város töb-
bi kulturális közintézményével 
színes, beltéren zajló program-
sorozatot állított össze az idei 
gyermeknapra – mondta Fórika 
Sebestyén, a központ igazgatója. 
A legkisebbeket megszólító ese-
mény ma délelőtt a 23. Gyermek-
napi versmondók találkozójával 
kezdődik a művelődési ház szín-
háztermében. Június elsején kéz-
műves foglalkozásokra várják a 
gyerekeket a művelődési házba, 

de lesz „Macikórház” és arcfes-
tés is. Ugyancsak kedden a Figu-
ra Stúdió Színház Minden egér 
szereti a sajtot című mesejátékát 
kétszer tekinthetik meg az érdek-
lődők a színházteremben, a déle-
lőtt 11 órás előadásra érvényesek 

a tavalyról megmaradt gyerekbér-
letek, a délutáni előadás ára 5 lej. 
Szintén két alkalommal lesz látha-
tó a Szüleitek rajzfi lmjei című dia-
vetítés is a stúdióteremben.

A Tarisznyás Márton Múze-
um GYEREK-(KÉP)P nevű online 
programja egy virtuális tárlat, 
melyet a Gyergyoidia.ro oldalon 
tekinthetnek meg az érdeklődők. 
A szervezők olyan, a 2000-es 
évekig készült fotókból álló gyűj-
teményt szeretnének bemutat-
ni, melyen gyergyószentmiklósi 
gyerekek szerepelnek, lehetőleg 
játékkal együtt. Az időutazással 
felérő tárlat anyagja még bővít-
hető, vasárnapig lehet feltölteni 
képeket az online képtárba, de 
személyesen is be lehet vinni régi 
fotókat a Tarisznyás Márton Mú-
zeumba.

A rendezvénysorozat kereté-
ben június másodikán két alka-
lommal válik megtekinthetővé 
a Mozsikácska gyerekkoncert a 
művelődési ház színháztermé-
ben, délután pedig a Mateiaș 
Gâscarul című, a brassói Arlechi-
no Gyermekszínház román nyel-

vű bábelőadása várja a gyereke-
ket a színházteremben. Mivel a 
helyek száma korlátozott, a kéz-
műves foglalkozásokra előzetes 
regisztráció szükséges, és a előa-
dásokra, koncertre is korlátozott 
számban tudnak nézőket fogad-
ni. Regisztrálni a 0787-755294-es 
telefonszámon lehet.

Sepsiszentgyörgy 
a gyerekeké is
Sepsiszentgyörgyön egy aszfaltra 
rajzoló kislányt megszólítottak 
a szomszédok, ezért a helyi ön-
kormányzat aszfaltrajzversenyt 
hirdetett, és arra kérte a kicsiket, 
készítsenek krétarajzokat felhív-
va ezzel a fi gyelmet arra, hogy ez 
a város a gyerekeké is! A rajzról 
készült fotót vasárnap éjfélig az 
alkotó nevének, életkorának, az 
alkotás helyszínének és a szülők 
elérhetőségének megjelölésével 
lehet elküldeni a muvhaz@kultu-
ra.ro címre. A legjobb 30 alkotást 
három kategóriában (óvodások, 
kisiskolások és nagy gyerekek) 
díjazzák, a nyereményeket pedig 
kedden hirdetik ki a Főtéren. A 
rajzverseny folytatása egy megle-
petés aszfaltrajzmaraton a június 
elsején szervezett gyermeknap 
keretében a SEPSI felirat körül, 
ahol a Főteret színezhetik ki a 
gyerekek, az alkotásról drónfel-
vétel is készül majd. A színes 
krétákat a szervezők biztosítják 
a helyszínen, a tevékenységet a 
Plugor Sándor Líceum diákjai és 
önkéntesek koordinálják. A gyer-
meknapok egyik fénypontja a 
#SEPSI színezése, ahol festékbe 
mártott kézlenyomatokat hagy-
hatnak a kicsik az óriásbetűkön. 
A temperába mártott kezeket ön-
kéntesek segítségével lenyoma-
tozzák az installációra. Az egész 
napos gyermeknapi program-
sorozat további meglepetéseket 
tartogat kicsik és nagyok számá-
ra egyaránt, lesz kiskutyasimo-
gatás, lovaglás, falmászás, népi 

játékok, előadások, kiállítások, 
bemutatók, sok-sok zene és tánc.

Énekes-játékos foglalkozás 
Kolozsváron
Kolozsváron szülőket, nagyszü-
lőket 0-3 éves gyerekekkel együtt 
várnak Ringató foglalkozásra 
június elsején az Életfa Csa-
ládsegítő Egyesület Mikó utcai 
épületébe. Gróh Ilona, a Ringa-
tó módszer kidolgozója szerint 
ez egy zenei nevelési technika, 
kisgyermekeknek és szüleiknek 
szóló énekes-játékos foglalkozás 
formájában. A foglalkozásokon 
a legfontosabb az élménynyújtás 
az egész család számára. „Miköz-

ben éneklünk és játszunk, a leg-
kisebb gyerekek ízlelgetik a ma-
gyar nyelv és a zenei anyanyelv 
szépségeit, találkoznak a magyar 
kultúrával. Az értékes zene a 
teljes személyiséget formálja. A 
hagyományos dalok, mondókák, 
ölbéli játékok a világra nyitnak 
ablakot, s a lélekbe jutva élni se-
gítenek, sőt ha kell, gyógyítanak” 
– mutat rá a módszer kidolgozó-
ja. A foglalkozás 10.30-kor kezdő-
dik, jelentkezni a www.facebook.
com/ringatokolozsvar oldalon 
vagy a 0756-650103 telefonszá-
mon lehet.

Ugyanakkor június 6-án a ko-
lozsvári Szilaj Lovastanyán is 
ünnepelhetik a kicsik a gyerek-
napot. Reggeltől délután hatig lo-
vaglás, íjászat, bábszínház, kéz-
műves foglalkozások, versenyek 
és egyéb meglepetések várják a 
látogatókat.

Gyermeknapi 
online Mesepadlás
Természetesen a virtuális térben 
idén is lehetőséget nyújtanak a 
gyermeknapi ünneplésre: a Szé-
penszóló Társulat mesés-zenés-tán-
cos összeállításával köszönti a 
kicsiket. Az online gyermeknapi 
Mesepadlásra iskolai, óvodai cso-
portok csatlakozását várják a tel-
jes magyar nyelvterületről, az óvó 
nénik, tanító nénik segítségével, a 
járványügyi szabályok körültekintő 
betartásával. Otthon, családi kör-
ben is jó móka az interaktív foglal-
kozás, melyen ezúttal is ingyene-
sen, regisztráció és létszámkorlát 
nélkül lehet részt venni ma 11 órától 
a Duna-Ház Facebook-oldalán. A 
Szépenszóló Társulat tagjai: Bar-
nóczki Beáta népzenepedagógus, 
Fáy Ádám népzenész, Zámborszky 
Eszter mesemondó.

Színezd újra. Arcfestés, rajzolás és kézműves foglalkozás is szerepel a gyermeknapi programok között
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 » Kolozsváron szülőket, 
nagyszülőket 0-3 éves 
gyerekekkel együtt várnak 
Ringató foglalkozásra júni-
us elsején az Életfa Család-
segítő Egyesület Mikó utcai 
épületébe. Ez egy zenei ne-
velési technika, kisgyerme-
keknek és szüleiknek szóló 
énekes-játékos foglalkozás 
formájában. 

Festékbe mártott kézlenyomatokat hagyhatnak a kicsik az óriásbetűkön
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