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Atehetsegnapja
EgykezdeII!~n'yezesmarg6jara

A Tehetseges Magyar<m>zageft'Alapitvany marcius 25-ere, Bartok

BeIa 125. szii1etesnapjara emlekezve meghirdette a teb-etseg nap-
jilt. A kezdemenyezOk remenyei szerinta tehetseg napja idovel ha-
gyomannya vilik: az iskolak, sportklubok, munkahelyi vagy lakohe-

lyi kiiziissegek olyan programma! iinnepelik majd meg ezt a napot,
amely segiti a tehetsegek kibontakozasat.

AzAlapitvany az ideo a Milleharis
Park Fogadajabanrendeztemeg
els6 iinnepi programjat, amelyre

szamosjeles szemelyisegmeghivast'ka-
putt. Ennek'a baratsagosdeIutinnak. a-
meghivotgai kozott ott voltGOnezAr-
pad, Kertesz Imre esjanesa Miklas is.
Hatiron lull meghivottakral Rem esett
szaa hfradasban,de az Alapitvany hon-
lapjan gemtalalunk free vonatkozauta-
last.

A szandekdieseretes,de RemtUdom,

bogy a mozgalom kezdemenyez6igun"
doltak-ea hatirontUlimagyarokra?Kap-
tak-e tehetseggondozaiskohiink meghi-
vat?A ,TehetsegesMagyarorszagert'el-
m;vezesebben a vonatkozasbanketseget
ebreszthet az emberben. Azt sugallja,
bogy a program ,esak' Magyarorszagra
vonatkozik.Ezendilemmazoka hir hal-

latin, Meg azon, bogy Remlett volna-e
szerenesesebba tehetsegnapjat a nem-
let egeszerevonatkozoanmeghirdetnl?
,TehetsegesMagyarorszag'helyett ,Te-
hetsegesMagyarsagertAlapitvinyt' beje-
gyezni?Talanjobb lett volna.Annal isin-
kabb,mivel a tehetseg- azaltalamertel-
mezett fogalmaban - emberekre vonat'
koztathato, es esakazokra,A ,Tehetse-
gesMagyarorscig'ebb61a szempontbal
kifejezetten kozlgazgatisimegkozelitesii
javaslat,amelynekraadasul- barmennyi-
re orvendetesmagaa szandek- a hati-

lan el?Mar esakBartak BeIairanti tiszte-

letb61is,sziiletes)hely~regondolva,Rem
kellett volna-ea hatirokat mar az indu-

lasnaI ,Iegiesiteni'? Nem lehetne-ea te-
hetsegnapjat- hatiron inneRestul- va-
lamennyiiink kolas iinnepeve tenni?

Termeszetesenmi is letrehozhatUnk

alapitvinyokat, tehetseggondozoiskola-
kat, kijelolhegiik iinnepeinket sIb.
Tessziikis.Csakhogyszandekunkszerint
az iinnepekkijeloleset,a szimbalumok
megvalasztisat,a tehetseggondozaiska-
lak letrehozasat,szellemieIetiink szlnva-
nalanak emelesetsIb, - mind a nemzet

integral6dasajegyeben tessziik, Ehhez
igazodunk, Neha'sulyos konfliktusok
iran, Mindig azosszetartozastprobaljuk
demonstralni,

Tudjuk, nemcsaka tobbsegiRep,de
Magyarorscigongemvesziezt mindenki
ja neveRt61imk Itt is, ott is "magyarka-
d;isnak" tekintik, Paradox modon ,ma-
gyarnaklenni' Magyarorszagonneha ta-
lan zavar6bberzes,mint a hataron klvid
rekedtek reszere,holott nemzeti hova-
tartozasuk miatt ez utabbiakat erte (es
eel) tengernyihatrany,veszedelem,gyot-
relem, Ez bizonyosertelemben erthet6:
a hatiron kiviil eI6knek fontosabbaz 6

magyarsaguk,Fontosabb,meetveszelyez-
tetett helyzetbenvannak.

Tehetsegesnepnek targuk magun-
kat. BiiszkekvqgyunkNobel-dijasainkra,

KiilonbOzhet-ea hataron tIlli magyarnemzetreszekes
Magyarorszagerdeketortenefesena tehetseggondozciste-
kinteteben?Szamit-eebbena vonatkozcisbanaz,hogyhi,
hot, a hatar melyikoldalcinet?Mar csakBartok Bela

iranti tiszteletbOlis, szifleresihelyeregondolva,nemkelc

left volna-ea hatarokat mar az indulcisncil"legiesiteni"?
Nemlehetne-ea tehetsegnapjat - hataroninnenestill

- valamennyiiinkkOzosiinnepevetenni?

ran tuli magyarsagvonatkozasabanaha- viIaghirG, feltaIalainkra, miiveszeinkre,
tatlanul bantaelf van, sportesillagjainkra.Egy dologban azon-

Ismeretes,bogy a ,kinti" magyarsag ban regt61 fogva hianyt szenvediink,A
egydolograerzekenyigazan,ha Magyar- esodalatoselmek, kozott hianyzanak a
orszagRemveil cola tUdomast.A tavaly nagyformatUrnuallamferfiak,a zsenialis
megbuktatott nepszavacisata ez a kire- strategak,akik az allanda ujrakezdes,a
kesztettseg-erzesmar szinte paranoias helybejarashelyett a nemzeti felemelke-
mereteket kezdalIeni. Ebben a helyzet- desugara veze,ttekvolna benniinket.
ben egyetlen tivlatos torekves gemM- Sok uj tehetsegre van sziiksegiink,
zadhat visszatobbea trianoni dontessel nemesak'termeszettudasokra,matemati-
kijelolt sziik orszaghatirok kale. 'Nem- kusokra, miiveszekre,feltalalakra, spor-
csak a kisebbsegekerzekenysegemiatt, tolakra, haRem olyan elmekre is, akik
haRemalert, mert a megvaltozottviIag- kezelnitUdjakkozossegitraumainkat, fel
politikai helyzetutaHegyszeruenRemle- tudjak oldani komplexusainkat,gyagyirt
het ugy tenni, mintha a kirekesztettmil- talalnak azokraa tirsadalmi problemak..
liak Rem leteznenek, mintha a magyar- ra, amelyek miatta magyarsag -hatiron

sag nyelvi-kulturalis eIszigeteltsegeter- inneR es tul - hosszuid6 ota nagyon
meszetesallapot leIine., .. roSSlpasszbanvan,

Magyarorsciglehet6segei,perspekti- Ezeka gondolatok meriilte~ fel ben-
vii az unias esatlakozastkovet6en biza- Rema tehetsegnapjakapesan.Oriiliink a
kodasraadnakokot a hatiron kiviili ma- kezdemenyezesnek,deRem hallgathat-
gyarkozossegekvonatkozasabanis.Leg- juk eI-Iehet,oktalan~ hianyerzetimket,

alabbisaztgondoljuk, bogy ezeka lehe- s egyUttalszerettiikvolnajelezni a tehet-
I6segek b6viilnek, szelesednek,Ehhez, segelismereseesgorfdozasairanti elk6te-
azonban szemleIetvaltisravan sziikseg,qezet~giink~t. /{emeljiik, bogy a Tehet-
Az uj helyzetmas logikat es megk6Zelf- :seges' MagyarorszagertAlapitviny, amely
test igenyel Magyarorszagon,a koze.let,'.kezdemenyezteesletrehozta,esa tovib-
szerepl6it61.. ,biakbanszandekas,zenntpropag;ilja,ka-

Kiilonoozhet-ea hatiron tUli magyar ';,ordi~ja es,szervezia tehetsegnapjat,a
nemzetreszekes Magyarorszagerdekehawon tul' magyarsagkepviSel6itinzi-
tortenetesena tehetseggondozastekin- vesenlagarendezvenyein,.-esatehetseg
teteben? Scimit-e ebben a vonatkozas- napjatjov6re egyUttfogjuk iinnepeln!.
ban az,bogyki, hol, a hatir melyikolda- I HOD!Sandor


