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> Agyagfalván várják a fotósokat. Harma-
dik alkalommal verbuváljuk össze a fotózás sze-
relmeseit, Bögöz és Béta után most Agyagfal-
ván találkozunk – adta hírül Gál Barna, a Szent 
László Kistérségi Társulás ügyvezetője, majd 
azt tudatta, céljuk az, hogy a kistérségi társu-
lás területén, de nem csak, minél több helyen 
„megvillanjanak”, vagyis hogy fotózásra csábít-
sák az érdeklődőket. „Találkozónk apropóját az 
adja, hogy múlt héten tartották a Lyukkamerás 
Fényképezés Világnapját. E napon arra ösztön-

zik az embereket, próbáljanak meg elszakadni 
az egyre inkább technikaivá váló világtól. Ki 
fogjuk próbálni az elkészített lyukkamerákat, 
de az analóg fényképezés rajongói se csügged-
jenek, sor kerül arra is” – tudatta Gál, aki azt is 
elmondta, a találka szombaton, 12.30-kor lesz 
az agyagfalvi kultúrotthonnál. Jó tudni, hogy 
Udvarhelyről 11.45-kor indul vonat Agyagfal-
va irányába. Akik így érkeznek, azokat beviszik 
az állomásról a településre. Akik részt szeret-
nének venni, jelezzék szándékukat csütörtök 
este 18 óráig a fotokor@szentregio.ro  e-mail 
címen.

> Ötödik Tánc Tavasza. Május 16–23. 
között kerül sor Székelyudvarhelyen az 
Udvarhely Táncműhely szervezésében az 
ötödik Tánc Tavasza fesztiválra, amikor egy 
héten keresztül a táncé lesz a főszerep a te-
lepülésen. A programkínálat ezúttal is bő-
séges, nagy visszatérők is lesznek, például a 
bukaresti Masca Színház, melynek Márton 
Áron téri produkciójára a mai napig is em-
lékeznek az ott összesereglettek – a társulat 
ezúttal szintén egy szabadtéri előadásban 
gondolkodik. Ugyanakkor többek között itt 
lesz a temesvári Csiky Gergely Állami Ma-

gyar Színház és a gyergyószentmiklósi Figu-
ra Stúdió Színház is. 

> Fenyéd áram nélkül marad. A villa-
mossági vállalat tájékoztatása szerint május 
4-én, vagyis ma reggel kilenc és délután há-
rom óra között szünetel az áramszolgáltatás 
Fenyéden. A villamossági vállalat vezetősége 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy említett 
időintervallumban javítási munkálatok mi-
att  Fenyéden a 84. és 172-es, illetve a 218. 
és 302-es házszám között nem lesz áramszol-
gáltatás. 

Körkép
udvarhely

Az ország nyolc megyéjéből ér
keztek magyar középiskolások 
hétvégén a nyikómenti si mén
falvára, hogy összemérjék román 
nyelvtudásukat. kibédi ildikó ro
mán szakos tanárnő a korábban 
csak helyi szinten zajló versenyt 
azért találta ki négy évvel ezelőtt, 
hogy a székely gyermekeket arra 
ösztönözze, könnyedén, játéko
san sajátítsák el a román nyel
vet. „Összetett mondatokat ele
meztetnek velük, nehéz irodalmi 
szövegeket magolnak, miközben 
kenyeret sem tudnak kérni romá
nul az üzletben” – mondja.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A siménfalvi Marosi Gergely 
Általános Iskola aligazgató-
ja és egyben román szakos 

tanára szórványban, Hunyad me-
gyében nőtt fel, ahol – mint mond-
ja – magyarságukat volt nehéz meg-
tartani. „Az udvarhelyi tanítóképző 
elvégzése után Székelykeresztúrra 
kerültem, ahol azzal szembesültem, 
hogy az itteni gyerekeknek idegen 
nyelv a román, nehézkes, kínos szá-
mukra az elsajátítása” – emlékszik 
vissza a kilenc évvel ezelőtti kezde-
tekre. 

„a legtöbb gyerek utálja 
a román nyelvet”
„Sokat próbálkoztam azzal, 

hog y megszerettessem velük a 
nyel vet, hangsúlyozzam fontossá-
gát ebben az országban, hiszen 
a legtöbb gyerek és szülő utálja a 
román nyelvet, mivel anyanyelvi 
szinten kell tanítani, holott a szé-
kely gyermek anyanyelve a ma-
gyar.” Kibédi Ildikó egyetemi évei 
és mesteri képzése alatt is kutatta 
a két nyelv közti hasonlóságokat 
és különbségeket, az I-es fokozati 
vizsgája is erről szól – szakszerűen 
közelíti meg tehát a kérdést. Nem 
győzi hangsúlyozni: az lenne a lé-
nyeg, hogy ne anyanyelvi szinten 
tanulják az itteni gyermekek a ro-
mánt, hanem második nyelvként, s 
nyolcadik osztály végén ne ugyan-
olyan vizsga elé álljanak, mint ro-
mán ajkú társaik. Az elemi isko-
lában kisebbségi tankönyvekből 
tanulnak ugyan, a magyaroknak 
külön program van kidolgozva, 

csakhogy ötödiktől már egységes 
tanterv szerint tanulnak, s Kibédi 
szerint itt nagyon nagy szakadás 
következik be. „A szórványban 
élőknek tökéletesen megfelel ez 
a program, az ittenieknek sajnos 
nem” – mondja a tanárnő. 

a tanterv túl sok románt
követel
Szerinte a tanterv túl sok ro-

mán nyelvtant követel, rengeteg a 
mondatelemzés, holott leginkább 
összehasonlító nyelvtanra lenne 
szükség. „Érintőlegesen vegyük 
át az összetett mondatokat is, de 
túlzás fél éven keresztül ezzel töm-
ni a diák fejét. Azért elemezzen 

mondatokat a gyermek, hogy tud-
ja használni a mindennapokban, 
ne azért, mert muszáj” – érvel. A 
siménfalvihoz tartozó rugonfalvi 
iskolában is dolgozó tanárnő a 
sokszor nehéz irodalmi szövegek 
leadásakor a mindennapi életből 
is merít példákat, így a diák nem 
retten meg a rengeteg új szótól, 
a ránézésre is hatalmas anyagtól, 
ráadásul a tanárnő évről évre más-
ként adja le a kötelező anyagot. 
Kibédi a rigurózus programot 
betartva igyekszik kissé másként 
tanítani, s bevallása szerint a gyer-
mekeknek tetszik ez, arról nem is 
beszélve, hogy így meg is marad 
valami a nebulófejekben. 

szükség lenne 
táborozásokra 
román vidékeken
„Az udvarhelyi tanítóképző-

ben tanultam, négy évig óvónő 
voltam, majd románt tanítot-
tam, így a román nyelv elsajátítá-
sát illetően is átlátom a gyerekek 
fejlődését. Mindenképpen csök-
kenteni kellene a tananyagot, 
és egy egységes oktatást kellene 
alkalmazni az óvodától a nyolca-
dik osztályig” – mondja. Mivel a 
legtöbb családban az elsődleges 
cél az, hogy a gyermek nyolcadik 
végén jusson be a kiválasztott lí-
ceumba, ezért a nehézkes, nem a 
gyermek szája íze szerinti prog-
ram alapján kell tanulni. „A gon-
dok akkor kezdődnek, amikor a 
kilencedikbe való felvételin egy 
ismeretlen szöveget kell elemez-
ni, vagy egy cím alapján fogalma-
zást írni. Magyar gyermeknek ez 
borzasztó nehéz, intenzíven kell 
tanulni ahhoz, hogy üssön egy 
ilyen szintet.” Kibédi azt mond-
ja, nagyon nagy szükség lenne 
arra, hogy gyermekeinket román 
vidékeken táboroztassák:„lássa a 
székely gyermek, hogy szüksége 
van a nyelvre, mert nem marad-
hat élete végéig szülőfalujában”. 
A tanárnő legutóbb Vrancea 
megyében táboroztatta diákjait, 
akik saját bőrükön tapasztalták, 
milyen érzés, ha nem tudnak 
részt venni a közös játékokban, 
nem tudtak barátkozni. „Moti-
válni kell őket, hogy saját ma-
guk jöjjenek rá: szükségük van 
a román nyelvre.”  A siménfalvi 
és rugonfalvi gyermekek igazán 
szerencsés helyzetben vannak 
ilyen szempontból: tanárnőjük 
a sokszor fárasztó háttérmunka 
ellenére mindent megtesz, hogy 
megszerettesse velük a román 
nyelvet, amit órák után, opcio-
nálisan is oktat. „Ha számítógé-
pezni akarnak, akkor számító-
gépezünk, ha kirándulni, akkor 
kirándulunk, a lényeg, hogy a 
gyermek jól érezze magát, játszva 
sajátítsa el a nyelvet. A minden-
napi életre kell alapozni, a nyel-
vet csak így lehet megtanulni. 
S márpedig nekünk az a lényeg, 
hogy gyermekeink tudjanak ro-
mánul beszélni, megszólalni.”

románul versenyeznek a magyarok

„A versenyt azért találtam ki, hogy motiváljam a gyerekeket arra, hogy 
könnyedén és játékosan tanuljanak meg románul, a tanáraikat pedig 
rákényszerítsem arra, hogy a mindennapi nyelv elsajátítására is fektes-
senek hangsúlyt. Ezáltal esélyt is szerettem volna adni a magyar gyere-
keknek, hogy versenyezhessenek román nyelven, anélkül, hogy abba a 
nehézségbe ütközzenek, hogy román anyanyelvű társaik megelőzzék” 
– magyarázza Kibédi Ildikó. A megmérettetésen olyan versenyszámok 
szerepeltek, mint egy román ajkú idegen útbaigazítása vagy a piacon 
történő bevásárlás. A kezdetben helyi jellegű verseny mára országos-
sá nőtte ki magát, hétvégén is nyolc megyéből érkeztek a versenyzők 
Siménfalvára. A legügyesebbeknek a balánbányaiak és a zilahiak bizo-
nyultak, a siménfalviak Petrozsény mögött a harmadik helyen végez-
tek. A tanárnő azt mondja, „a visszajelzések alapján a gyerekek nagyon 
szívesen jönnek, nagyon tetszik nekik, sok a jelentkező csoport, idén 
is 100 gyerek vett részt a megyei fordulón és ezek kísérő tanáraik, az 
országos vetélkedőn pedig 44 gyerek és ezek kísérői.”

Kevés gyakorlati ismeretet sajátítanak el románórán a magyar gyerekek

rÖvidFilmFesztivál 

Újabb Tres Courts
május 6–8. között ismét bekap
csolódik székelyudvarhely a tres 
Courts nem zet kö zi rövidfilmfesz
tiválba. a vetítésekre a városi 
könyvtárban, illetve a mokka ká
véház teraszán kerül majd sor. 

Nagyon rö vi det jelent a francia 
eredetű tres court kifejezés, 
ami ebben az esetben arról 

szól, hogy a fesztivál alatt legtöbb há-
romperces kisfilmeket láthatnak az 
érdeklődők. A nemzetközi fesztivál 
alapötlete 1999-ben Párizsban szü-
letett, azóta a történet oda fejlődött, 
hogy immáron 14 ország 70 telepü-
lésén több mint 180 alkotást mutat-
nak be. A fesztiválra pályázó filmeket 
előzetesen egy zsűri szelektálja, ők 
döntik el, mely művek kerülhetnek 
levetítésre. Romániában 25 helyszín 
látja vendégül a fesztivált, melyet a 
korábbi évek tapasztalatai alapján 
több mint tízezren követnek végig. 
A fesztiválon két szekció különíthető 
el: a nemzetközi, illetve a romániai 
alkotások, műfajilag pedig a fikciótól 
a dokumentumfilmen keresztül az 
animációig és a kísérleti filmig minden 
felsorakozik. Az alkotók között van-
nak kezdők, illetve már bejáratottabb, 
ismertebb nevek is felbukkannak. A 
három nap alatt nagyjából kétórányi 
filmanyag kerül bemutatásra, és mint 
ismeretes, a nézők szavazhatnak ked-
venc filmjükre. A romániai zsűri a 
beérkezett alkotások közül húsz fil-
met választott ki: Közbeszéd (Vorbe) 
– Balázs Klára, Vondál Vera, Le Cri  
Mirel Bran, Kama – Adrian Bugnar, 
My Homemade Sunset – Cercel 
La zar, – Copacul verde – Chitu 
Mihai, Jettpack’s Journey to Mars – 
Ciocotisan Cristian, 1 Noiembrie 
– Cristian Corduneanu, Death of 
the Environment – Csomai Zoltán, 
Planet_RO2 012 – Csont Zsom-
bor és Török Tihamér, Bad Mouth 
– Dako Graff Norbert, 11. Suntem 
europeni?! – Fekete Szabolcs, Resturi 
– Gheorghe Mihai, Tango – Ghitoc 
Silvia, Vive la crise! – Alexei Gubenco, 
Eukonform – Kis Abigél Brigitta, 
Fazakas Noémi, Debreczeni Zoltán, 
Facts – Matza Tereza, 13 grade Cel-
sius – Rares Stoica, Euro potentia 
est – Szőcs Tamás, Paid Art – Szőcs 
Tamás, Clinica – Török Tihamér. A 
nemzetközi alkotások mellett tehát 
ezek kerülnek nálunk bemutatásra 6-a 
és 8-a között délután 6 órától a városi 
könyvtárban, illetve este 9 órától a 
Mokka Kávéház teraszán. 


