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 » RÖVIDEN

Kalotaszegi kőből épített 
műemlék Magyarországon
Az Egeres községhez tartozó Mákó-
falva magyarországi testvértelepü-
lésén, Taktaharkányon pénteken, 
a nemzeti összetartozás napján 
avatják fel azt a műemléket, melyet 
a kalotaszegi településről exportált 
kőből építettek a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei nagyközség-
ben. Az avató ünnepség iskola-
példája annak, hogy mit is jelent 
számunkra a nemzeti összetartozás 
napja – jelentette ki Both György, 
Egeres község alpolgármestere. „A 
mákói kőből épített emlékmű is azt 
jelképezi, hogy bár határok válasz-
tanak el bennünket, nemzeti ho-
vatartozásunkat nem befolyásolja 
a múltbéli események kimenetele” 
– fogalmazott az alpolgármester.

Óvatos optimizmus 
az úzvölgyi perek kapcsán
Bár újabb pert nyertek első fokon a 
bákói törvényszéken az úzvölgyi te-
mető ügyében, Benkő Erika, a Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője 
óvatos optimizmussal tekint ezek 
kimenetelére. Benkő Erika és Kis 
Júlia ügyvéd csütörtökön sajtótá-
jékoztatón számoltak be a perek 
részleteiről. A jogvédelmi szolgálat 
közlése szerint három perből ket-
tőben kedvező döntés született. Kis 
Júlia felidézte, a bákói törvényszék 
május 26-án első fokon helyt adott 
Csíkszentmárton község kereseté-
nek, és semmisnek nyilvánította 
Dormánfalva 2019 márciusában 
elfogadott határozatát, amelyben a 
temetőt Dormánfalva közvagyoná-
ba foglalják. Ugyanakkor jóváhagy-
ták Bákó megye prefektusának 
keresetét, aki szintén a törvényszék-
től kérte a dormánfalvi helyi tanács 
határozatának semmissé nyilvání-
tását. Az ügyvéd hangsúlyozta, a 
határozat törvénytelenségét bizo-
nyítja, hogy Dormánfalva tanácsa 
olyan területről rendelkezett, amely 
nem tartozik a tulajdonába. Köz-
igazgatási szempontból és tulajdon-
jogi szempontból a temető területe 
Csíkszentmártonhoz tartozik. Eddig 
kilenc tárgyalást folytattak az ügy-
ben. Továbbá folyamatban van az 
építési engedély megsemmisítése és 
a katonatemető eredeti állapotának 
visszaállítása kapcsán indított per 
is. A jogvédelmi szolgálat ügyészsé-
gi feljelentést tett a temetőrongálás 
kapcsán, amit az ügyészség két 
alkalommal is visszautasított, ezt a 
jogvédelmi szolgálat bírósági úton 
megtámadta és megnyerte, így 
az ügyészségnek folytatnia kell a 
nyomozást az ügyben.

HIÁNYPÓTLÓ DIGITÁLIS KIADVÁNYOK JELENTEK MEG NEMRÉG ROMÁN ÉS MAGYAR NYELVEN

Nyelvtanulás egyszerűen, játékosan

Nemcsak száraz szövegből áll. A nyelvtanulás megkönnyítését rajzok és hangfelvételek szolgálják

Két hiánypótló kiadvány nyújt 
segítséget a magyarként romá-
nul vagy románként magyarul 
tanulni vágyóknak: az ingyene-
sen elérhető, közérthető, illuszt-
rációkkal és hangfelvételekkel 
ellátott digitális nyelvkönyvek a 
mindennapokban használatos 
kifejezésekre tanítják meg az 
érdeklődőket.

 » ISZLAI KATALIN

K özérthető, játékos formában, 
illusztrációkkal és hangfelvé-
telekkel könnyítik meg a ro-

mán, illetve magyar nyelv tanulását 
a frissen megjelent, Román nyelv 
vagány embereknek – képes útmu-
tató és a Limba maghiară pentru oa-
meni faini – ghid ilustrat című kiad-
ványok. A könyvek a REEA cég és az 
Educatie.inmures.ro honlap számá-
ra készültek, a kivitelezés a 3gHUB 
Intercultural pe bune (Valóban in-
terkulturális) nevű projektje kereté-
ben valósult meg. A kezdeményezés 
részleteiről az egyik szerzővel, Szász 
Gyopárral beszélgettünk. Mint ki-

fejtette, mindkét kiadvány 14 leckét 
tartalmaz, és egy jól felépített mel-
lékletet nyelvtani magyarázatokkal. 
A leckékben megjelenő szavakat a 
nyelv tanulását megkönnyítő raj-
zok és rövid magyarázatok kísérik. 
Az olvasó a magyarázatok mellett 
a mellékletekre is talál utalásokat, 
amelyekben a nyelvtani szabályok 
egyszerűen és velősen vannak be-
mutatva. Minden szóhoz és kifeje-
zéshez hangfelvétel tartozik, így a 
tanulni akarók könnyen elsajátít-
hatják ezek helyes kiejtését is.

Az egyes fejezetek felépítése az 
egyszerű szerkezetektől az össze-
tettebbek irányába halad, az ön-
álló szavaktól a szókapcsolatokig, 
mondatokig és párbeszédekig. Eb-
ből a meggondolásból a fejezetek 
végén az előzőleg elsajátítottak 
összefoglalásaként felfogható pár-
beszéd található. Ezért ajánlott, 
hogy a tanulási folyamat lépcső-
zetesen, a fejezeteket sorra véve 
történjen, mivel ezek egymásutá-
niságának logikája a nyelvi isme-
retek hatékonyabb elsajátítását 
célozza. A kiadványok ingyenesen 
elérhetőek az Educatie.inmures.ro 
honlap Manuale (tankönyvek) me-
nüpontja alatt. Egyelőre öt lecke 

található meg az online felületen, 
a továbbiakban pedig hetente 
újakat töltenek fel.

A kiadványok azoknak szólnak, 
akik meg szeretnének tanulni ma-
gyarul vagy románul. Útmutatók, 
amelyekben a nyelvet még nem 
ismerők egy barátságos tanulási 
móddal találkoznak. Alapisme-
reteket tartalmaznak, amelyeket 
a mindennapok tapasztalataihoz 
igazítottak. Szász Gyopár szerint 
noha a kiadványok gyerekbarát 
módon vannak összeállítva, nem 
csak a fi ataloknak ajánlják őket, 
a felnőttek számára is segítséget 
nyújthatnak. „Barátságos, fel-
használóbarát könyvekről van 
szó, ezért a gyerekek könnyebben 
magukénak érezhetik, mint egy 
száraz, szöveges kiadványt. Nem 
csak számukra lehet azonban 
hasznos, hanem bárkinek, aki 
el szeretné sajátítani valamelyik 
nyelvet, vagy akár csak az alapki-
fejezéseket tanulná meg” – emelte 
ki Szász Gyopár.

A szerző felelevenítette, a digi-
tális nyelvkönyvek megvalósítá-
sáig hosszú út vezetett. Elsőként 
korábbi tanára, Bogdan Rațiu 
vetette fel az ötletet, de egy évig 
nem történt előrelépés, majd a fi -
atal baráti társaság, akik az Írók 
az iskolában programot is szer-
vezik (amelyen írók diákokkal 
találkoznak a tanintézetekben), 
ismét belevágott az elképzelés 
megvalósításába. A tavalyi év ele-
jén kezdődött a munka, amelynek 
eredményeként két olyan kiad-
vány született, amelyekhez ha-
sonló a szerző tudomása szerint 
nincs a piacon. A fi atalok önkén-
tes munkaként, korábbi tanáraik 
segítségével állították össze a 
kiadványokat, majd a REEA cég 
megvásárolta a szerzői jogokat 
annak érdekében, hogy ingyene-
sen hozzáférhetővé tehessék.

 » Szász Gyopár 
szerint noha a 
kiadványok gye-
rekbarát módon 
vannak összeál-
lítva, nemcsak 
a fi ataloknak 
ajánlják őket, a 
felnőttek számá-
ra is segítséget 
nyújthatnak. 
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A kezdeményezés megvalósítói

A Román nyelv vagány embereknek – képes útmutató 
és a Limba maghiară pentru oameni faini – ghid ilustrat 
című kiadványok szerzői: Bogdan Rațiu, Sikó Olga Anna, 
Szász Gyopár, Szakács Lehel és Valentin Covaciu. A raj-
zokat Szilágyi Panna készítette. Hangszínészek: Carmen 
Ghiurco, Ándi Gherghe, Benedek Botond, Becsey-Imreh 
Noémi és Erdős Orsolya. A felvételek a Republic Produc-
tion stúdió közreműködésével készültek.




