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A kolozsvári hallássérült diákok arra hívják fel a figyelmet, hogy egyenlő jogú tagjai a társadalomnak

Érték- és érzésközvetítés jelbeszéddel

A kezdetekhez tér vissza pén-
teken a kolozsvári Kozmutza 
Flóra Hallássérültek Speciális 

Iskolájának jelelőkórusa, ugyanis a 
gyerekek ezelőtt öt évvel a kincses 
városbeli Mátyás-szobor előtt lép-
tek fel először, igazából erre a pro-
dukcióra állt össze a csoport. „Az 
első villámcsődületen (flashmobon) 
az LGT zenekar Egy elfelejtett szó 
című dalát adtuk elő, amelynek szö-
vege úgy kezdődik: értünk egymás 
nyelvén. Nagyon szép kezdet volt, 
elég sokan összegyűltek a Mátyás-
szobornál, és az ott készült felvéte-
lek bekerültek a közösségi médiába, 
így sok emberhez eljutott” – mond-

ta el lapunknak Miklós Gyuri val-
lástanár, a kórus egyik vezetője, 
zenésze. Hozzátette, már ugyanab-
ban az évben, tehát 2013-ban fellé-
pési lehetőséget kaptak Szovátán és 

Székelyudvarhelyen. A székelyföl-
di út során pedig néhány város fő-
terén ugyanezzel a dallal tartottak 
villámcsődületet. „Ezzel felhívtuk 
a figyelmet arra, hogy a hallássé-
rült emberek épp ugyanolyan jogú 
tagjai a társadalmunknak, mint az 
egészségesek, illetve csak annyi-
ban különböznek, hogy más nyel-
vet beszélnek” – emelte ki a tanár a 
jelelőkórus által közvetített üzene-
tet, amely a kezdetektől változatlan.

A kórus tevékenységével kapcso-
latban elmondta, az évek során kü-
lönböző kolozsvári eseményekre 
kaptak meghívást, felléptek az Örök-
ségünk Őrei vetélkedő gáláján, a 
sportcsarnokban szervezett Miku-
lás-ünnepélyen, illetve egy idő után 
egyre több városba kaptak meghí-
vást. Három éve rendszeresen részt 
vesznek a sepsiszentgyörgyi Out-
sider Music Fest rendezvényen, 
amelyet sokáig a fogyatékkal élők 
foglalkoztató-központjának, az Írisz 
Háznak az udvarán szerveztek, de 
tavalytól az esemény helyet kapott 
a Szent György Napok programjá-
ban. Ezzel az országban elsőként 
sikerült integrálni egy nagyszabá-
sú rendezvénybe a fogyatékkal élők 
fellépéseit. A kolozsvári kórus a ha-
táron túl, Baján is fellépett már, idén 
június 4-én a nemzeti összetartozás 
napja alkalmából szervezett ren-
dezvényen tartották az ünnepi mű-
sort.

Miklós Gyuri a próbák folyamatá-
ról is beszámolt, amely azzal kez-
dődik, hogy a vezetőcsapat tagjaival 
– Biró Andreával, Ferkő Edinával, 

Iuoraș Ilonával – közösen kiválaszt-
ják a dalt. „Igyekszünk olyan ze-
neművet keresni, amely egyrészt 
valamilyen pozitív üzenetet hordoz, 
másrészt nem túl bonyolult a szöve-
ge, hogy legyen érthető a mi gyere-
keink számára is. Ugyanis a tanulás 
azzal kezdődik, hogy a szöveget fel-
írjuk a táblára vagy egy nap lapra, 
majd elolvassuk, elolvastatjuk ve-
lük is, megértetjük, hogy miről szól, 
és utána jön a jelelés megtanulása, 
végül szinkronizáljuk az éneket a 
jeleléssel” – részletezte a zenész. 
Kifejtette, a gyerekek hallássérült-
sége különböző fokozatban nyilvá-
nul meg: van, aki nagyon jól hall, és 
van, aki szinte egyáltalán. Ennek 
ellenére mindenki átérzéssel adja 

elő a produkciót, a pedagógus sze-
rint ez annak köszönhető, hogy a 
szöveg megértésével, a dal üzenete 
is világossá válik számukra, így – 
főként a nagyobb korosztály – köny-
nyebben közvetítik a mondanivalót.

A kórus bázisát jelenleg a hato-
dik és nyolcadik osztályosok adják, 
az ünnepi produkcióban pedig a ne-
gyedik osztályos diákok is részt 
vesznek. A Grund a miénk címmel 
meghirdetett villámcsődület hely-
színe ezúttal is a Mátyás-szobor 
előtti tér lesz. A gyerekek pénteken 
18 órakor egy musicalrészletet és 
a „debütáló” Egy elfelejtett szót ad-
ják elő Miklós Gyuri és Ferkő Edina 
énekkíséretében, Biró Andrea ve-
zénylésével, a dalszöveg jelnyelvre 

való fordítása pedig Iuoraș Ilonának 
köszönhető.

Ugyanakkor péntek délelőtt kü-
lönleges műsorral ünnepli ala-
pításának 130. évfordulóját a 
Kozmutza Flóra Hallássérültek 
Speciális Iskolája. Szombat dél-
után a 4. erdélyi magyar gyógy-
pedagógus konferencia keretében 
a magyar hallássérült-oktatás-
sal kapcsolatos előadásokon, va-
lamint az évforduló alkalmából 
megjelent Kozmutza 130 kiadvány 
bemutatóján vehetnek részt az ér-
deklődők. Az esemény fővédnöke 
Aáry Tamás Lajos, az oktatási jo-
gok biztosa.

BEDE LAURA

Megalakulásának ötödik évfordulóját ünnepli pénteken a 

kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Isko-

lájának jelelőkórusa. A gyerekek által közvetített üzenet-

ről, a csoport tevékenységéről Miklós Gyuri vallástanár, 

a kórus egyik vezetője, zenésze beszélt a Krónikának.

Száz csapatot várnak a háromszéki kolbászparádéra Kényszerleszállást hajtott végre egy űrhajó

A felbocsátást követően meghibásodott a Szojuz MSZ–10 hordozórakétá-
jának egyik hajtóműve. Az űrhajó a kazahsztáni Bajkonurból indult útnak 
csütörtökön, a sikertelen startot követően kényszerelállást hajtott végre Ka-
zahsztán területén. Az ejtőernyővel ereszkedő kabin a kazahsztáni sztyep-
pén landolt, a személyzet két tagja a földet érés után kapcsolatba lépett az 
irányítóközponttal. „Jól vannak, már amennyire egy ilyen esetet követően 
lehet” – írta a Reuters hírügynökség. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség 
szerint egyiküknek sincs szüksége azonnali orvosi segítségre. A hadsereg 
deszantosai és a mentőcsapatok már megérkeztek a landolás helyszínére, 
és kiemelték az űrhajósokat a kabinból. „A kozmonauták élnek. Kiemelték, 
és Dzsezkazganba viszik őket” – közölte a Roszkoszmosz orosz űrügynök-
ség egy tisztségviselője. Dzsezkazgan, amelynek közelében földet értek, 
a Bajkonurhoz legközelebb lévő kazahsztáni város, amely mintegy 450 
kilométerre északkeletre fekszik az űrrepülőtértől. A Szojuzban az amerikai 
Nick Hague és az orosz Alekszej Ovcsinyin indult a Nemzetközi Űrállomás-
ra, ahol a tervek szerint hat hónapot töltöttek volna el. Az űrhajó helyi idő 
szerint 4 óra 40 perckor kezdte meg az emelkedést, a hordozórakéta egyik 
fokozata azonban nem a terveknek megfelelően üzemelt, ezért volt szükség 
a kényszerleszállásra. Az űreszköz a NASA tájékoztatása szerint ballisztikus 
pályán érkezett vissza a Föld légkörébe, az űrhajósok akár 9G fölötti erőha-
tást tapasztalhattak a süllyedés során. A RIA Novosztyi úgy értesült, hogy 
Oroszország a Szojuzzal történt baleset nyomán úgy döntött, felfüggeszti 
minden, embert szállító űrhajó tervezett indítását.

Újra színre viszik a Mozart! musicalt az apáczaisok

Ismét megtekinthető lesz az Apáczai Csere János Elméleti Líce-
um – külsősökkel kiegészült – vegyes karának nagy sikerű, Mozart! 
című produkciója. A Wolfgang Amadeus Mozart életét feldolgozó 
kétfelvonásos musicalt – Lovassy Cseh Tamás rendezésében – novem-
ber 19-én 15 órakor viszik színre a Kolozsvári Magyar Operában. Támo-
gatói jegyek péntektől foglalhatók személyesen az operánál, telefonon 
a 0754-050 150-es vagy a 0371-395 790-es számon vagy akár e-mail-
ben az apaczaimusical@gmail.com címen.

A jelelőkórus a kolozsvári Kaszinóban is fellépett. Péntek délután a kincses város főterén közvetítik üzenetüket

Háromszék legnagyobb hagyomány-
nyal rendelkező gasztroturisztikai 
rendezvényét szervezik meg no-
vember 10-én Sepsiszentgyörgyön: 
tizenhatodik alkalommal a három-
széki kolbászparádét és hatodik 
alkalommal kiegészítő rendezvé-
nyét, a káposztafesztivált. Grüman 
Róbert, a szervező Kovászna Me-
gyei Tanács alelnöke a csütörtöki 
sajtótájékoztatón elmondta, tavaly 
nyolcvan csapat vett részt az ese-
ményen, idén pedig száz csapat fo-
gadására is felkészültek. Módosult 
a „forgatókönyv”, a sertéspestis fe-
nyegetése miatt később szervezik 
meg a fesztivált, ezért a kedvezőt-
len időjárási viszonyokra felkészül-
ve a Szabó Kati Sportcsarnokban 
– ezúttal egy nap alatt – bonyolítják 
le a rendezvényt. „Meggyőződésünk, 
hogy a brassói repülőtér elkészíté-
sével nő a turisták száma Három-
széken, ezért fel kell készülnünk az 
látogatókat vonzó rendezvényeket 
illetően is” – hangsúlyozta Grüman 
Róbert. A téli disznóvágást, kolbász-
töltést idéző esemény kapcsán Vaj-
da Lajos, a társszervező ASIMCOV 
vállalkozói szövetség ügyvezető 
igazgatója kiemelte, jövő héten há-
romszéki csapatok is vesznek részt 
a csabai kolbászfesztiválon, amely-
nek ötlete alapján született meg a 

háromszéki esemény, az idei há-
romszéki győztes pedig jövőben 
részt vehet a békéscsabai rendez-
vényen. A kolbászparádét kiegé-
szítő program, a káposztafesztivál 
Kovács István, a Sepsiszentgyör-
gyi Vendéglátóipari Egységek Szö-
vetsége (SVESZ) elnökének nevéhez 
fűződik. Az ő kezdeményezésé-
re a parajdi töltöttkáposzta-feszti-
vál nyomán, hatodik éve szervezik 
meg az eseményt. A sajtótájékozta-

tón rámutatott, a kolbász- és káposz-
tafesztivál egyike azoknak a ritka 
eseményeknek, amelyre csak ez al-
kalomból ideutaznak a turisták, több 
éjszakát is eltöltenek a térségben. A 
megmérettetésre önkormányzatok, 
civil szervezetek, cégek és magán-
személyek nevezhetnek be az ese-
mény Facebook-oldalán található 
jelentkezési lapok kitöltésével.

BÍRÓ BLANKA

A kolbász és a káposzta kerül a háromszéki rendezvények középpontjába
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