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FIGYELMET LEKÖTŐ ÉS KÉZÜGYESSÉGET ERŐSÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK RÉVÉN TANULHATNAK ŐSEINKRŐL AZ ISKOLÁSOK CSÍKSZEREDÁBAN

Honfoglalásról „diáknyelven” a múzeumban
Játékos formában ismerked-
hetnek meg az iskolások a 
Csíki Székely Múzeum Elit 
Alakulat 2.0 című kiállítá-
sának anyagával múzeum-
pedagógiai foglalkozások 
révén február 3. és április 3. 
között. Az intézmény várja az 
érdeklődő iskolák, osztályok 
előzetes bejelentkezését.

 » BARABÁS HAJNAL

A Csíki Székely Múzeum 
helyi kézművesekkel part-
nerségben szervez múze-

umpedagógiai foglalkozásokat 
iskolásoknak február 3. és ápri-
lis 3. között az Elit Alakulat 2.0 
című kiállításhoz kapcsolódóan. 
Gyarmati Zsolt múzeumigazgató 
elmondta, céljuk, hogy külön-
böző korosztályú diákokat be-
vonjanak a kiállítás világába, és 
játékos, a gyermekek fi gyelmét 
lekötő és kézügyességét erősítő 
tevékenységekkel ismertessék 
meg a honfoglalás korát, a hon-
foglaló őseink magas színvonalú 
díszítőművészetét, életmódját. 
Ennek érdekében partnerséget 
kötöttek Antal Eszter, Antal Imo-
la, valamint Kovács Túri Emese 
helyi kézművesekkel, akiknek 
segítségével biztosítják a külön-
böző szórakoztató foglalkozáso-
kat az iskolásoknak.

Kosza Bereczki Judith pro-
jektfelelős, a múzeum régésze 
a program részleteit ismertette. 
Az egy hónapos időszak alatt, 
minden kedden és szerdán 9, 

valamint 11 órai kezdettel szer-
vezik a foglalkozásokat az előre 
bejelentkező osztályok számára. 
Az érdeklődő tanárok előzetesen 
a Csíki Székely Múzeum hon-
lapján, a www.szszm.ro olda-
lon megadott elérhetőségeken 
jelezhetik részvételi szándéku-
kat, továbbá érdeklődhetnek a 
0266-372 024-es, valamint a 0753-
073 531-es telefonszámon. A pro-
jektfelelős kifejtette, a különböző 
korosztályoknak különböző te-
matikus feladatokkal készülnek, 
amelyek közül a vezető tanárok 
választhatnak. A foglalkozások 

minden csoport számára a kiál-
lítás megtekintésével kezdőd-
nek úgy, hogy közben meg kell 
oldaniuk a különböző feladat-
lapokban szereplő kihívásokat. 
A múzeumpedagógiára belépés 
10 lej fejenként, ez tartalmazza a 
belépőt és a foglalkozás díját.

Az 1–4. osztályosok két téma 
közül választhatnak, mindkettő 
mondákra alapoz, amely által 
könnyebben befogadható a kiál-
lítás a kisebbek számára: az első 
téma a Csodaszarvas-bábjáték, 
amelyen kézművesekkel elkészí-
tik a monda szereplőit vászonból, 

papírból, gyékényből, és segítsé-
gükkel eljátsszák a történeteket; 
a második téma már három mon-
dát vesz alapul, A csodaszarvas, 
A vérszerződés és A fehér ló mon-
dákat. Ezekből a különböző jele-
neteket a beöltöztetett gyermekek 
szoborjátékkal játsszák el.

Az 5–8. osztályosoknak há-
rom témával készülnek. Az első 
a Húskaland címet viseli, ame-
lyen azt mutatják be óriástér-
képen, hogy az őseink hogyan 
jutottak a Kárpát-medencébe. 
Erről animáció is készül stop 
motion technikával. A második 

téma a honfoglalás kori élet-
módról és hitvilág ismertetésé-
ről szól. A harmadik foglalkozás 
a régészeti labor címet kapta, 
amelyen a diákok mint régész 
kutatók próbálhatják ki magu-
kat, miközben megismerkednek 
a kiállítás anyagával.

A középiskolások is két téma 
közül választhatnak. Az első a 
honfoglalás kori mesterségekkel 
való ismerkedés. Kipróbálhatják 
például a nemezelést és a bőr-
karkötő-készítést. Ugyanakkor 
másodikként lehet választani a 
régészeti labor tematikáját.

Szemléltetés. A Csíki Székely Múzeumban jurtát állítottak fel, amelyben megfi gyelhetők többek között honfoglalás kori eszközök, ruhadarabok
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A világhírű spanyol rendező, 
Pedro Almodóvar legújabb al-

kotása, a Fájdalom és dicsőség ta-
rolt a legfontosabb spanyol fi lmes 
kitüntetés, a Goya-díj 34. gáláján 
tegnap hajnalban Málagában. 
A spanyol fi lmakadémia hét kate-
góriában találta legjobbnak a 70 
éves rendező önéletrajzi ihletésű 
fi lmjét, amely egy korosodó, leg-
nagyobb sikereit már maga mö-
gött tudó fi lmrendező történetét 
meséli el, visszaemlékezéseken és 
viszontlátásokon keresztül.

A legjobb fi lm, a legjobb rende-
zés, a legjobb eredeti forgatókönyv, 
a legjobb vágás és legjobb zene 
mellett a Fájdalom és dicsőséget 
két színészi kategóriában is elis-
merték: női mellékszereplőként Ju-
lieta Serrano, férfi  főszereplőként 
Antonio Banderas (képünkön) 
vehetett át díjat. A színész először 
nyerte el a szülőhazája Oscar-díja-
ként emlegetett elismerést, noha 
már ötödszörre jelölték.

A gálán elérzékenyülve beszélt 
arról, hogy pontosan három évvel 
ezelőtt majdnem belehalt egy szív-
rohamba, és most ezzel a díjjal lehe-

tőséget kapott arra, hogy megünne-
pelje ezt a „születésnapot”. „Nem 
csak, hogy élek, érzem is, hogy 
élek” – fogalmazott a színész. A ki-
tüntetést Almodóvarnak ajánlotta, 
aki meghatározó rendezője színé-
szi pályájának, és akivel az elmúlt 
negyven évben nyolc fi lmet készí-
tettek közösen. Pedro Almodóvar 
már negyedik alkalommal kapta 
meg a legjobb fi lmnek járó Goya-dí-
jat. Köszönőbeszédében arra hívta 
fel a fi gyelmet, hogy a független 
szerzői fi lmek veszélyben, „a kiha-
lás útján” vannak. Az ünnepségen 
jelen lévő Pedro Sánchez minisz-
terelnökhöz szólva az Oscar-díjas 
rendező elmondta: ezek a művek 
védelemre szorulnak, de nem a kor-
mányzat, hanem az állam részéről. 
A Fájdalom és dicsőség ebben az 
évben az amerikai fi lmakadémia 
Oscar-díjért is versenyez a legjobb 
idegen nyelvű fi lm és a legjobb férfi  
főszereplő kategóriákban.

Az idei Goya-díj másik nagy fa-
voritja, az Oscar-díjas Alejandro 
Amenabár spanyol polgárháborús 
alkotása, az Amíg tart a háború 
volt. Tizenhét jelöléséből végül ötöt 
váltott díjra.

Almodóvar fi lmje tarolt a spanyol gálán




