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• Két hiánypótló kiad-
vány nyújt segítséget 
a magyarként románul 
vagy románként ma-
gyarul tanulni vágyók-
nak: az ingyenesen 
elérhető, közérthető, 
illusztrációkkal és 
hangfelvételekkel 
ellátott digitális nyelv-
könyvek a mindenna-
pokban használatos 
kifejezésekre tanítják 
meg az érdeklődőket.

ISZLAI KATALIN

A frissen megjelent, Román 
nyelv vagány embereknek 
– képes útmutató és a Lim-

ba maghiară pentru oameni faini 
– ghid ilustrat című kiadványok a 
két nyelvet elsajátítani vágyóknak 
nyújtanak segítséget közérthető, já-
tékos formában, illusztrációkkal és 
hangfelvételekkel téve könnyebbé a 
tanulást. A két könyv a REEA cég és 
az educatie.inmures.ro honlap szá-
mára készült, a kivitelezés a 3gHUB 
Intercultural pe bune (Valóban in-
terkulturális) nevű projektje kere-
tében valósult meg. A kezdeménye-
zés részleteiről az egyik szerzővel, 
Szász Gyopárral beszélgettünk.

Új leckék hetente

Mint megtudtuk, mindkét kiadvány 
14 leckét tartalmaz, és egy jól fel-

épített mellékletet nyelvtani ma-
gyarázatokkal. A leckékben meg-
jelenő szavakat a nyelv tanulását 
megkönnyítő rajzok és rövid ma-
gyarázatok kísérik. Az olvasó a ma-
gyarázatok mellett a mellékletekre 
is talál utalásokat, amelyekben a 
nyelvtani szabályok egyszerűen és 
velősen vannak bemutatva. Minden 
szóhoz és kifejezéshez hangfelvétel 
tartozik, így a tanulók könnyen el-
sajátíthatják ezek helyes kiejtését 
is. Az egyes fejezetek felépítése az 
egyszerű szerkezetektől az össze-
tettebbek irányába halad, az önálló 
szavaktól a szókapcsolatokig, mon-
datokig és párbeszédekig. Ebből a 
meggondolásból a fejezetek végén 
az előzőleg elsajátítottak összefog-
lalásaként felfogható párbeszéd 

található. Ezért ajánlott, hogy a ta-
nulási folyamat lépcsőzetesen, a fe-
jezeteket sorra véve történjen, mivel 
ezek egymásutániságának logikája 
a nyelvi ismeretek hatékonyabb el-
sajátítását célozza. A kiadványok 
ingyenesen elérhetők az educatie.
inmures.ro honlap Manuale (tan-
könyvek) menüpontja alatt. Egyelő-
re öt lecke található meg az online 
felületen, a továbbiakban pedig he-
tente újakat töltenek fel.

Minden korosztálynak ajánlott

A kiadványok azoknak szólnak, 
akik meg szeretnének tanulni ma-
gyarul vagy románul. Útmutatók, 
amelyekben a nyelvet még nem 
ismerők egy barátságos tanulási 

móddal találkoznak. Mozgalmas, 
interaktív, alapismereteket tartal-
maznak, amelyeket a mindennapok 
tapasztalataihoz igazítottak. Szász 
Gyopár szerint noha a kiadványok 
gyerekbarát módon vannak ösz-
szeállítva, nem csak a fi ataloknak 
ajánlják őket, a felnőttek számára 
is segítséget nyújthatnak. „Barát-
ságos, felhasználóbarát könyvekről 
van szó, ezért a gyerekek könnyeb-
ben magukénak érezhetik, mint egy 
száraz, szöveges kiadványt. Nem-
csak számukra lehet azonban hasz-
nos, hanem bárkinek, aki el szeret-
né sajátítani valamelyik nyelvet, 
vagy akár csak az alapkifejezéseket 
tanulná meg” – emelte ki Szász Gyo-
pár. Mint a szerző fel elevenítette, 
a digitális nyelvkönyvek meg-

valósításáig hosszú út vezetett. 
Elsőként korábbi tanára, Bogdan 
Rațiu vetette fel az ötletet, de egy 
évig nem történt előrelépés, majd a 
fi atal baráti társaság, amely az Írók 
az iskolában programot is szervezi 
(amelyen írók diákokkal találkoz-
nak a tanintézményekben), ismét 
belevágott az elképzelés megvaló-
sításába. Múlt év elején kezdődött 
a munka, amelynek eredményeként 
két olyan kiadvány született, ame-
lyekhez hasonló a szerző tudomása 
szerint nincs a piacon. A fi atalok 
önkéntes munkaként, korábbi ta-
náraik segítségével állították össze 
a kiadványokat, majd a REEA cég 
megvásárolta a szerzői jogokat an-
nak érdekében, hogy ingyenesen 
hozzáférhetővé tehessék.

Nyelvtanulás egyszerűen
Hiánypótló román és magyar digitális nyelvkönyvek jelentek meg

A kezdeményezés 
megvalósítói 

A Román nyelv vagány emberek-
nek – 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 
Production stúdió közreműködé-
sével készültek.

Útmutatók, amelyekben a nyelvet még 
nem ismerők egy barátságos tanulási 
móddal találkoznak
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Trianon, a látens trauma
Magyar az, akinek fáj Trianon – szól az identitás-meghatározásnak is 
beillő, hol Illyés Gyulának, hol Karinthy Frigyesnek tulajdonított mondás. A 
rákényszerített trianoni békediktátum alapján Magyarország elveszítette 
területének és lakosságának mintegy kétharmadát, ennek megfelelően 
320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból 90 ezer 
négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált. A Néző-

pont arra keresi a választ, mit tudunk a 101 évvel ezelőtt kötött trianoni 
békeszerződésről, annak vélt vagy valós előzményeiről, illetve 
következményeiről, miként éljük meg Trianont mi, erdélyi magya-
rok. A műsorban Murádin János Kristóf történész, a Sapientia – 
EMTE docense felidézi, milyen több évtizedes folyamatok, döntések 
vezettek Magyarország feldarabolásához, és elmondja, lehetett-e 
esély olyan forgatókönyvre, amelynek nyomán Magyarország ne 

a legnagyobb vesztesként jöjjön ki azokból a vérzivataros időkből. 
A bukaresti parlamentben elfogadott Trianon-törvény kapcsán a szakértő 
kifejti, mi az oka, hogy Magyarország szomszédai közül jóformán egyedül 
Románia tartja fontosnak az ilyen gesztusokat, illetve van-e esély arra, 
hogy a jövőben közeledjen a magyarok és a románok Trianonhoz, illetve a 
nagy román egyesüléshez való viszonyulása. „Trianon látens trauma” – ál-
lapította meg a történész, aki arra is válaszol, mi lehet az egészséges kö-
zépút a magyarok esetében a siránkozás és a „mindent vissza” hangulat 
között. A Murádin János Kristóf történésszel készült interjút pénteken 
12 órától láthatják a Székelyhon TV YouTube-csatornáján.
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J elentős beruházások indulnak el 
a következő időszakban a Csík-

szeredai Megyei Sürgősségi Kór-
háznál – döntött csütörtöki ülésén 
a kormány. Egyrészt a tüdőgyógyá-
szat és a járványrészleg új épületet 
kap, másrészt a sürgősségi osztályt 

fejlesztik és bővítik, a be-
ruházásokra a Fejlesztési, 
Közigazgatási és Közmun-
kálatokért felelős Minisz-
térium nyújt támogatást 
– tájékoztat közleményben 

a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ).

Az RMDSZ kormányzati mun-
kájának egyik prioritása az egész-
ségügyi intézmények fejlesztése, 
új kórházak építése – mutatott rá 
a közlemény szerint Kelemen Hu-
nor miniszterelnök-helyettes, az 
RMDSZ elnöke.

„Az elmúlt fél évben jelentős pénz-
összeget fordítottunk erre a célra. A 

2021-es állami költségvetés kidolgo-
zásakor pontszerű fejlesztésekre biz-
tosítottunk pénzkeretet, az RMDSZ 
által vezetett fejlesztési minisztérium 
pedig azóta is olyan beruházásokat 
támogat, amelyek új kórházak építé-
sére, régiek bővítésére irányulnak. 
És ezt tekintjük feladatunknak a kö-
vetkező években is, a helyreállítási 
alapból 2,4 milliárd eurót szánunk 
egyebek közt 30 kórház bővítésére és 
felújítására, 3000 háziorvosi rendelő 
építésére” – fogalmazott a miniszter-
elnök-helyettes.

Cseke Attila fejlesztési miniszter 
elmondta: a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház tüdőgyógyásza-
tának és járványrészlegének jelen-
legi ingatlanja mintegy 200 éves, 
és nem felel meg a mai követel-
ményeknek, hiányzik a szellőzési 
rendszere, és a fűtésrendszer is el-
avult, ezért van szükség az új épü-
letszárnyra, amely a jelenleginél 

több betegágyat és új laboratóriu-
mokat is tartalmaz majd. A szüksé-
ges 71 millió lejből 68-at a fejlesztési 
szaktárca biztosít.

További 70 millió lejes támoga-
tásból a Csíkszeredai Megyei Kórház 
sürgősségi osztályát újítják fel és 
bővítik ki, amelynek jelenleg nincs 
külön sürgősségi kijárata, de a heli-
kopter-leszálló is 12 km-re van.

„A fejlesztésnek köszönhetően 
a betegek jobb, minőségi egész-
ségügyi szolgáltatásokhoz férnek 
majd hozzá, és a beutalások idejét 
is csökkenteni lehet. A mai kor-
mánydöntéssel annak az ígéretnek 
teszünk eleget, amelyet a Hargita 
megyei látogatás során tettek a kor-
mány RMDSZ-es tagjai” – mutatott 
rá Cseke Attila.

A kormány döntése nyomán el-
indulhat a közbeszerzési folyamat a 
két egészségügyi létesítmény felújí-
tására és kibővítésére.

Újabb pénzt kap a csíkszeredai kórház




