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Március 25. Bartók Béla születésnapja, a Tehetség Napja. Ebb l az alkalomból a kora
délutáni órákban az ország számos pontján tehetséges fiatalok spontánnak t
vészeti vagy tudományos eseménnyel (flashmobbal) hívták föl a figyelmet a
tehetséggondozás fontosságára a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegít Szervezetek
Szövetsége) felhívására.
Március 25. – Bartók Béla születésnapja – a Tehetség Napja. A napot Magyarországon és
Európa-szerte megünneplik. Hazánkban Március 23-án szervezte a Magyar Tehetségsegít
Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) az Országos Tehetségnap rendezvényeit, március 25én pedig fiatal tehetségek által adott ünnepi hangverseny zárja az eseménysorozatot.
A tehetség sokszín ségében rejl érték megünneplését azonban megpróbáltuk a legszélesebb
közönség számára is lehet vé tenni, alkalmat teremtve a fiatal tehetségek helyi
bemutatkozására és a tehetségtámogatás ügyének népszer sítésére.
A MATEHETSZ ezért felhívást küldött az ún. Tehetségpontok országos hálózatának, hogy saját
településükön a tehetséges gyermekek nyilvános fellépésével emlékezzenek meg az ünnepr l.
Azt javasoltuk, hogy nagyjából egy id ben, március 25-én 13 és 15 óra között a helység egy
sok ember által látogatott pontján, ami jó id esetén lehet frekventált közterület, kedvez tlen
id járás esetén közintézmény, templom, vendéglátóhely, pláza, iskola vagy bármi, ahová az
„utca embere” is betérhet, szervezzenek rövid, meglepetésszer fellépést, minikoncertet, zenei
vagy táncbemutatót, vagy bármilyen, a fiatal tehetségek bemutatkozását lehet vé tev
eseményt.
A fellép k lehetnek hangszeres vagy énekes szólisták, duók, triók vagy bármilyen formáció a
nagyzenekarig és a kórusokig bezárólag, de lehet szólótáncos vagy tánccsoport, a helyszínen
fest , alkotó képz
vész, látványos fizikai vagy kémiai kísérletet bemutató tudóspalánta – a
lehet ségeknek csak a fantázia szab határt. Az egyes rendezvények id tartama is szabadon
választható. A fiatalok mellett a produkcióba bevonhatók pedagógusok, szül k is.
Az idén els ízben közzétett felhívásra közel hatvan helyr l jelentkeztek. A tervezett
programok közt van néptánc, kóruséneklés, szólózenei el adás, látványos kémiai kísérlet és
sok egyéb.
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Az alábbiakban néhány általunk kiragadott példa a nekünk eljuttatott tervek közül:
Tatabánya, Vértes Pláza 14.00. Látogatónak álcázott 50-60 néptáncos kapcsolódik be
folyamatosan a zenével indított bemutatóba.
Pomáz, több helyszín 13-17 óra között (Polgármesteri hivatal, általános iskolák,
orvosi rendel k, üzletek, HÉV-szerelvények). A helyi m vészeti iskola diákjai mutatják
meg magukat rövid produkciókkal.
Kunszentmárton, Köztársaság tér 13.30. Énekkar, fizikai kísérletek, rajz, hangszeres zene
és táncbemutató.
Tiszaújváros, Városház tér 14.45. Óvodás gyerekek és az óvón k Tengelice citerazenekara
Bartók Béla által gy jtött dalokat ad el .
Kiskunfélegyháza, Szent István tér 14.30. Hangszeres zene és tánc, a táncosok a
tömegben elvegyülve kezdik a m sort.
A jelentkez k teljes listáját csatoljuk.
A rendezvényekr l a helyi er k bevonásával videofelvételek készültek, amelyekb l készített
összeállítást a világhálón közkinccsé tesszük.
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