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A diákok és tanáraik szerint is 
jól sikerült a Dolj és a Hargita 
megye tanfelügyelőség szervez-
te interetnikus program, amely-
nek részeként craiovai tanulók 
látogattak el Székely-
udvarhelyre. A cél egymás 
kultúrájának megismerése és a 
székely gyerekek román nyelvi 
készségeinek fejlesztése volt.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

A Craiova egyik elit iskolájá-
nak számító Carol I. főgim-
názium 16 diákja látogatott 

el a hétvégén a Székelyföld egyik 
legrangosabb tanintézetének tekin-
tett székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium tanulóihoz a Manue-
la Nicoleta Stîngă Hargita megyei 
tanfelügyelő által megálmodott 
program részeként – mondta el ér-
deklődésünkre Laczkó György, az 
udvarhelyi iskola igazgatója. Kife-
jette, a projekt célja az ismerkedés, a 
két kultúra közti kapcsolatteremtés, 
illetve az egymástól való tanulás.  
Napközben szervezett kiránduláso-
kon, interaktív programokon vettek 
részt a középiskolás diákok, éjsza-
kára az olténiai gyermekeket helyi 
családoknál szállásolták el.

Nagyon szívélyes fogadtatásban 
volt részük a diákoknak, és rengeteg 
helyi nevezetességet, illetve szokást 
ismerhettek meg – fogalmazott Dani-

ela Nicola, a craiovai Carol I. kollégi-
um román szakos tanárnője. „Egy ké-
résnek eleget téve kapcsolódtam be a 
projektbe, de azt kell mondanom, 
a vártnál sokkal jobban éreztem ma-
gam. Noha ez a kezdeményezés egy-
más kultúrájának megismeréséről és 
egymás elfogadásáról szólt, itt azért 
ennél jóval több történt, barátságok 

szövődtek” – mutatott rá Petruța Un-
gureanu, aki szintén romántanárnő. 
Hangsúlyozta, ha korábban voltak 
is előítéletek, biztos benne, hogy a 
találkozásnak köszönhetően a fi ata-
lok is megértették, hogy a két nemzet 
közti különbségek ellenére minden-
kinek ugyanaz a célja: tisztességes 
embernek lenni. Megjegyezte, egyér-
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Nyelvi korlátok áthidalása az iskolapadon túl
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telműen sokat tanultak a helyiektől 
és szívesen várják az itteni diákokat, 
is Craiovára, ahol hasonló élményt 
ígérnek. „Már tervezik is a fi atalok, 
hogy mit mutatnak meg nálunk” – 
tette hozzá Petruța Ungureanu.

„Nagy élmény volt látni, hogy a 
tanórákon kívül is románul beszél-
nek a diákjaink, ráadásul a szerve-
zett programokon kívül is együtt 
mentek ki a városba szórakozni” – 
fogalmazott Bekő Melinda, a gim-
názium aligazgatója. Hozzátette, 
nem mindegy, hogy a diákok csak 
a leckét tudják, vagy a hétköznapi 
nyelvet is használják.

„Bár az elején féltem, hogy kí-
nos csendben ülünk majd egymás 
mellett, nagyon gyorsan megtalál-
tuk a helyünket többek között a jó 
fogadtatásnak köszönhetően” – 
magyarázta Rareș Vasilică, a Carol 
I. iskola tanulója. Hangsúlyozta, 
érdekes programokat szerveztek 
nekik, a társaság is remek volt, 
ugyanakkor nagyon tetszett neki 
Székelyudvarhely kisvárosi han-
gulata, a régies típusú épületek. 
Hozzátette, sok más mellett, né-
hány magyar szót is megtanult a 
helyiektől.

„Az elején akadtak ugyan gon-
dok a kommunikációval, hiszen 
a székelyudvarhelyi diákok nem 
igazán próbáltak románul beszél-
ni, később ez megoldódott. Kevés 
idő után felszabadultan társalog-
tunk, és összebarátkoztunk” – fo-
galmazott Daniel Rotaru, a craio-
vai iskola tanulója.

 » „Nagy él-
mény volt látni, 
hogy a tanórá-
kon kívül is ro-
mánul beszélnek 
a diákjaink”.

A közös programoknak köszönhetően összebarátkoztak a craiovai és a székelyudvarhelyi diákok 

 » KRÓNIKA

A Föld második legmagasabb csú-
csára, a K2-re indul Klein Dávid és 

Suhajda Szilárd következő expedíció-
ja a tervek szerint június 7-én. Három 
8000 méternél magasabb csúcson nem 
járt eddig magyar hegymászó. A két al-
pinista másodszor próbálja feljuttatni a 
magyar zászlót a K2 csúcsára oxigénpa-
lack és teherhordók nélkül. A 8611 mé-
teres hegyre három évvel ezelőtt indul-
tak el először, de abban az évben a K2 
felső szakaszán lavina söpört végig, így 
akkor senki nem jutott fel a csúcsra – 
idézte fel az expedíció keddi budapesti 
sajtótájékoztatóján Klein Dávid (képün-
kön balra). Az idei expedíció során az 
úgynevezett Abruzzi-útvonalat követik 
majd. Az egyes akklimatizációs körök 
során az alaptábor felett kisebb táboro-
kat építenek ki, ezekben élelmet, sátrat 
hagynak hátra, miközben szervezetü-

ket is hozzászoktatják a ritkább légkör-
höz. Várhatóan három-négy ilyen ak-
klimatizációs kört hajtanak majd végre 
a csúcstámadás előtt – számoltak be a 
hegymászók.

Suhajda Szilárd (képünkön jobbra) 
kiemelte, hogy a K2 az egyik legszebb, 
ugyanakkor az egyik legveszélyesebb 
hegy, nagyon zord időjárással és a kör-
nyéken is egyedi mikroklímával. Szin-
te „orosz rulett” ezen a hegyen mozog-
ni, többtucatnyi hegymászó vesztette 
már életét a K2-n. 8000 méter felett 
már napi 10 ezer kalóriát éget a szerve-
zet, egy ilyen expedíció jellemzően 10 
kilós súlyvesztéssel jár – érzékeltette a 
K2 megmászásának nehézségeit.

Klein Dávid ecsetelte a hegy tisz-
teletének fontosságát: az augusztus 
elejére tervezett ereszkedés közben 
ezért lebontják majd maguk után a tá-
borláncot, és minden általuk hátraha-
gyott szemetet eltávolítanak a hegyről.

Magyarok indulnak a K2-re

Sass Flóra magyar Afrika-utazó emléktábláját avatták fel Ugandában 

A legismertebb magyar női Afrika-felfedező Sass Flóra (Lady Florance Baker) emléktábláját avatta fel 
a hét elején Kövér László, az Országgyűlés elnöke Ugandában a Murchison Nemzeti Parkban, a Nílus 
partján. Az erdélyi Sass Flóra 155 évvel ezelőtt, első európai nőként jutott el a Murchison vízeséshez. 
Az emléktábla elhelyezését a Magyar Afrika Társaság kezdeményezte és Magyarország nairobi követ-
ségével közösen valósította meg. Az ünnepségre a házelnököt elkísérte Ephraim Kamuntu ugandai 
turisztikai miniszter. Az 1841-ben Nagyenyeden született Sass Flóra és férje, Samuel White Baker, 
angol felfedező 1864 márciusában a Níluson felfelé hajózva Kairóból első európaiakként érkeztek az 
általuk Viktória királynő férjéről elnevezett Albert-tó környékére.
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