
Magyarországon bizonyára több nemzetiSé gi teleVí Zi-
ós vagy rádiós szerkeszt sé g küzd utánpótlási problé -
mákkal, csakú gy mint a hazai román szerkeszt sé gek.
Ez voll az egyik oka annak, hogy az iskolai nyári szü-
net ideié n, lú liUs l2-18 köZött, a szegedi Román Kisebb-
sé qi Ónkormánqzat a városban m köd  té Vé s é s rádiós
román szerkeszt sé gekkel közösen megszervezte a fia-
tal román ú j-
ságí rók táborát,
A gyulai Román
cimnázium ti-
Zenké t diákia
ielentkezett aZ
oktatási Mi-
niszté Iium tá,
mogatásával
lé treiött tábor-
ba, A rendezvé ny els  volt a maga nemé ben, leg-
alábbis a románság köré ben,

Talán a tábor cí me tú l feln ttesen, szigorú an hang-
zik, de |ellegé ben a szervez k inkább a játé kosságra,
szórakoztatásra é s oktatásra törekedtek, A komoly el-
nevezé s ké t dolgot rejt magában. Megkedveltetni a
gimnazistákkal a nemzetisé gi ú jságí rást, vaIamint ösz-
tönözni, biztatni óket arra, hogy skolarádiót m ködtes-
senek, is/iolai ú lsáqot adjanak ki inté zmé nyükben,

A tábor szervez ie a Magyar Rádió szegedi stú dió-
jának munkatársa, ]ova É va volt_

- Miután az é v ele|é n ú iraé lesztettük az iskolarádió
m ködé sé t, ú gy gondoltuk, hogy a kezdeti nehé zsé ge,
ket könnyebben legy zzik, ha Szegeden szervezünk
lábort - slámol be az lndu|ásró| |ova Eva, Február óta
a román nyelv  rádióadás ké thetente jelentkezik egy,
kizárólag gimnazistáknak szóló magazinm sorral,
melynek cí me, ,pe la pai5pe la lprpe - lí ceenii" |Ttzenné gat 
tizennalldg - gimisek) _ Ebbe a magazinba már több in-
terjú t, riportot a gyerekek ké szí tettek el, de nagyon
bátortalanul, a söté tben tapogatózva, csak az ösztö_
neikre támaszkodva, A gyulai Román Cimnáziumban
soha nem volt igazi, tartalmas iskolarádiózás, ezé rt a
rádió román szerkeszt sé ge ú gy gondolta, ki másnak
a feladata lenne, ha nem nekik, hogy felké szí tsé k a kö-
zé piskola els  olyan generációját, azokat a gyereke-
ket, akik majd tovább tud|ák adni a rádiózás szé psé -
gé t é s é rtelmé t, Mivel Szegeden doigozom,  k pedig
Gqalán tanulnak, nem ismeí tük elé egé  egymást, ltt ta-
pasztalhattam, hogy kevesebben beszé lik jól a román
nyelvet, mint gondoltuk. de a tenniakarás mindenki-
ben ott munká]l,

NOví k Krisztina, IV osztályos tanulót a tábor csalo-
gatta a .,Liceenii" szerkeszt sé gbe,

Nagyon tetszett a té Vé  é s a rádió, ahol sok é rde,
kes embeft é s számos ú jdonságot ismertem meg, Be-
pillanthattam a m sorké szí té si folyamatba is,
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- Ezek az ú idonság erejé vel hatottak rád?
- Persze, hiszen eddig ezt a munkát nem ismertem

é s taián ezé rt is volt iJyen é rdekes,
- Könny  vagy nehé z í eladat egy té vé m sor elké szí -

té Se?
- É n azt mondom nehé z, mert sok ember mozog

körülöttem.,, Sok emberrel keil egyú ttm ködni,
- A rádióban

talán egysze-
r bb, hiszen ott
sokat dolgoz-
hatsz egyedül.
Neked szimpa-
tikusabb a rádi,
ózás?

- Igen, mert
ott nem látszik,

amit csinálok, csupán ha]lani lehet a gondolatokat,
B|rdás Edit, az iskolai szerkeszt sé g vezet ie alról iS

beszé lt a szegedi tábor után, amit sokan nem is mer-
tek szóba hozni,

- A kezdetekkor nem tudtuk pontosan, mit szólnak
majd diáktársaink, ha az isko]arádiót román nyelven
ké szí tjük.

- A román gimnáziumban kuriózum, ha valaki ro,
mánul beszé l?

- Nem é ppen kurjózum, de nem ú gy fogadják, aho-
gyan kellene, Telmé szetes doiognak kellene lennie,
hogy mi románul beszé lünk, de sajnos nem az, ,. Töb-
bet beszé lünk magyarul.

- Mié rt van ez í gy?
.- Nem tudom_ Talán azé rí , mert otthon sem beszé l-

nek románul, é s csak az iskolában tanuljuk a nyelvet,
- Mé gis, szerinted mié rt van szüksé ge egy gimnázi-

umnak az isko]arádióra?
- Mert nemcsak szórakozásra van szú ksé günk, ha-

nem kultú rára is, A hazai románságról csak a rádió- é s
a té vé m sorok áItal é rtesülhetünk, de a legtöbben
ezeket sem követik, Az iskolarádióval megpróbálunk
átadni valamit ezekb l az információkból,

Az ifjú sági tábort meg]átogatta a ,,Flaia Romkneascá"
cí m  hazai román hetilap munkatársa, Radics Anna is,
aki a kezdetek óta figyelemmel kí sé rte a szerkeszt sé g
munkáját.

- Amikor é ftesültem e szelkeszt sé g megalakulá-
sáról, nagyon megörü]tem, hiszen az ilyen korú  diá-
kok * különösen amikor románul kell beszé lni - nin-
csenek hozzászokva az aktivitáshoz. |ó az, ha olyan
é rtelmes dolgokat tesznek, ami ezekben az é vekben
é rdekli  ket, A szerkeszt sé g ülé seire kezdetben é r-
dekl dé sb ] jáí tam, AZtán ké s bb szerettem közöt-
tük lenni, hiszen voltak ötleteik, odafigyeltek min-
denre, ami a munkáiukkal volt kapcsolatos, Talán az
a mi nagy hibánk, hogy nem beszé lünk eleget romá,

Iskolarádió é s talán valami más...
Fiatal rorndn ú jsdqftók tábora



A tábor ifiú  szerkeszt l sofronie püspök atyával látogatást tettek a szegedi szerb ortodox templomban

nul, mert fé Iünk attól, hogy nem helyesen fe|ezzük ki
magunkat,

- Vannak problé máink a román nyelv ismereté vel, -
folytatia a szervez , Bordás Edit, - De nagyon fontos
az, hogy egy magyarul megí rt fogalmazást ]e tudjanak
- akár szótár segí tsé gé vel is - fordí tani románra. Csak
í gy tanulhatjuk meg a nyeivet. Ezután lassan-lassan
bátorságot kapnak arra is, hogy beszé ljé k anyanyelvü-
ket,

- Nyitottak voltak a fiatalok a látottakra?
- Pé ldául, amikor találkozhattak So/rcí il püspök

atyával, nagyon sok mindenr l ké rdezté k, Ez is bizo-
nyí tja aktivitásukat, ám ha unalmas programokat kí -
nálunk, akkor elvesztettük a játszmát. Az egymás iobb
megismeré se mellett a tábornak van másik funkció|a
is, mé gpedig egy kis román nyelvgyakorlás é s megis-
merkedé s a román kultú ra né hány é rté ké vel- Minden
este román, vagy román té májú  filmeket né Ztünk
meg, Megtekintettük Máriáss4 Fé lixnek, az ötvenes
é vekben ké szí tett ,,Csetnpé szek" cí m  filmié t, amelyben
ezeknek a gyerekeknek a szülei é s nagyszülei szerepel-
nek. Megné ztük a Magyar TeIeví zió Román Szerkeszt -
sé gé nek több olyan filmjé t is, amelyek a filmszemlé n
szerepeltek, Ilyen volt pé ldául a budapesti
macedoromán öröksé gr l szóló dokumentumfilm,
vagy a Maqdu Luciánt bemutató portré film, Fontos,
hogy megismerkedjünk ezekkel az é rté kekkel, mé g ha
kezdetben ezt a magyar nyelv segí tsé gé vel tesszük is,

- Az iskolarádióban riportokat ké szí tettünk.,, De
nem nagyon ment. - vallja be Bordás Edit, - Nem is
nagyon tudtuk, hogyan kell riportot ké szí teni, de itt
sokat tanultunk,

- Konkré tan mit?

- Azt, hogy bármit szeretné l, azt csak komoly mun-
ka árjn leher e|é rni Mi pedig,,,

- kicsit lezserek voltatok?
- Nem vettük komolyan az iskolarádió munkáját,

De remé Iem, szeptembert l már máské nt lesz,
Az ú j tané v ú j kihí vásokat, feladatokat is hoz a gyulai

Román Gimnázium diákiai számára, Mint Jova É vától
megtudtuk, már a szüksé ges anyagiakat is megszerez-
té k.

-  szt l egy havi rendszeressé g  gimnáziumi lapot
szeretné nk indí tani - mondja ]ova liva, Ennek cí me
hasonló lenne a rádióm soré hoz, vagyis ,,Liceenii"
(GimiSek), alcí me pedig ,,Revista ad\lescentilor romdni din
|Jnqaria" (A maqqarországi román kamaszok í Oluóirata)-
Azé rt a tágabb alcí m, mert a kiadvány szólni kí ván é s
teret akar engedni minden hazai román iskolásnak, A
lap szórakoztatóbb, könnyedebb rovatait a fiatalok
szerkesztené k, mi, rádiósok pedig segí tené nk  ket né -
hány kulturális é s ismeretterieszt  í rással,

Boka Tibor

Lapzártakor órkezett

Dávid lbolya igazságügy-miniszteí  é s Viorel Badea ál-
lamtitkár, a határon tú ll románok hivatalának vezet ie,
l999. szeptember 3-án ünnepé lyesen megnyitotta Gyu-
lán, a,,Nicolae Balcescu" Átalános Iskola é s Gimnázl-
um é pületé hez szervesen llle§zkedó százhú sz fé róhelyes
kollé giümot, konyhával é s kiszolgáló helyisé gekkel, va-
lamint egy 300 f t befogadó szí nház- llletve konfefen-
ciatermet. Az é pületegyüttes 420 millió forintba került.

Lapunk következ  §zámában ré szletesen is bemutat-
iuk az ú i román kulturális központot.
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