
Hatvan karcfalvi és jenőfalvi 
nyugdíjas jár az immár négy 
éve működő Reménysugár Ala-
pítvány klubjába, ahol a közös 
programok során egy egész es-
tét betöltő előadást is összeál-
lítottak. Ezt húsvétkor már be-
mutatták falustársaiknak, és az 
akkori nagy sikeren felbuzdulva 
most ismét színpadra állnak.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Ötvenöt éves a legfiata-
labb, nyolcvanéves a 
legidősebb tagunk – 

mondja Bartalis Irénke, aki négy 
évvel ezelőtt, nyugdíjba vonu-
lását követően férjével együtt 
hozta létre a Reménysugár Ala-
pítványt. Ez az alapítvány mű-
ködteti azt a nyugdíjasklubot, 

ahová mintegy hatvan karcfalvi 
és jenőfalvi nyugdíjas jár rend-
szeresen. 

– Nem volt egyszerű a kez-
det, nagyon nehezen indult a 
dolog. Először egy húshagyóbált 
szerveztem farsang végén, em-
lékszem, házról házra jártam, 
hogy meggyőzzem a nyugdíjaso-
kat, jöjjenek el – emlékszik visz-
sza a kezdetekre Bartalis Irénke. 
A kezdeti biztatás után viszont 
már nem kell senkit nógatni, ha 
arról van szó, hogy a nyugdí-
jasklub valamilyen rendezvényt 
szervez: férjestül, feleségestül 
járnak a tagok, közösen kirán-
dulnak az országban és külföldön, 
együtt flekkeneznek a közeli 
erdőszélen, Katalin-báloznak, 
nőnapoznak, megülik a húsha-
gyókeddet, együtt sütik a kür-
tőskalácsot, amellyel a pünkösdi 

búcsúra igyekvő zarándokokat 
kínálják a falu határában. 

– Rendkívül összeforrott, 
összekovácsolódott társaság ez 
– mondja Bartalis Irénke.

Idén tavasszal jött az ötlet, 
hogy a nyugdíjasklub tagjai elő-
adással lepjék meg falustársaikat, 
így született meg az az egész estét 
betöltő produkció, mely során 
két egyfelvonásos színdarabot, 
katonakísérőt, felcsíki táncokat és 
cigánytáncokat is láthat a közön-
ség, a férfiak korukat meghazud-
toló módon ropják a legényest, 
szólóénekesek énekelnek népda-
lokat, dalol a kórus, többen pe-
dig szavalnak. Húsvétkor telt ház 
előtt adták elő produkciójukat, a 
sikeren felbuzdulva, illetve a falu-
beliek biztatására november 12-
én 19 órától újra színpadra állnak 
a karcfalvi kultúrházban. 
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Jól érzik magukat, és másokat is
szórakoztatnának

A nyolcadik osztályosok zá-
róvizsgájának és az érettségi 
módszertanának megfelelően 
az oktatási minisztérium köz-
zétette az írásbeli próbák tétel-
mintáit, amelyek tartalmazzák 
a javítási és értékelési szem-
pontokat is. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A nyolcadik osztályosok 
román nyelv és irodalom-
ból, anyanyelv és iroda-

lomból, valamint matematikából 
vizsgáznak az év végén – mind-
egyik tantárgyból megtalálha-
tók a tételminták a http://www.
subiecte2012.edu.ro/ internetes 
címen. 

A 2012-ben érettségizők számá-
ra, valamint a felkészítő tanároknak 
segítségül tájékoztatást olvashatunk 
a román- és anyanyelvi, idegen nyel-
vi, valamint digitális kompetenciá-
kat mérő szóbeli vizsgák lebonyolí-
tási módjáról. 

Az érdeklődők tételmintákat 
találnak a fent említett honlapon 
a többi vizsgatantárgy írásbeli vizs-
gáihoz is: román nyelv és irodalom, 
anyanyelv és irodalom, matematika, 
történelem, fizika, kémia, biológia, 
informatika, földrajz, valamint öt, 
a társadalomtudományokhoz tar-
tozó tantárgy: gazdaság, filozófia, 
logika, pszichológia, szociológia. 

Az idegennyelvi tételminta tar-
talmazza a hallás utáni szövegértés, 
írásbeli és szóbeli vizsgához szük-

séges elemeket a középiskolában 
tanulható tíz idegen nyelven. Az 
oktatási minisztérium közleménye 
szerint a tételminták a kisebbségek 
anyanyelvére lefordítva is megta-
lálhatók.

Az előző években a tételmin-
tákat tartalmazó honlap időnként 
nehezen volt elérhető a nagy ér-
deklődés miatt. Ennek elkerülésére 
idén rendkívüli linkeket hoztak 
létre, hogy könnyebben elérhetők 
legyenek az előző évek tételei és a 
javítókulcsok.

Az oktatási minisztérium hang-
súlyozza, hogy a tételminták tájé-
koztató jellegűek, és arra szolgálnak, 
hogy a diákok és tanárok megismer-
hessék a várható tételek típusait és 
azok nehézségi fokát.

Szépkorúak a színpadon. Hatvanfős előadás, közös öröm
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Tételminták a neten


