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

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

- Vannak problémáink a román nyelv ismeretével, -
folytatia a szervező, Bordás Edit, - De nagyon fontos
az, hogy egy magyarul megírt fogalmazást ]e tudjanak
- akár szótár segítségével is - fordítani románra. Csak
így tanulhatjuk meg a nyeivet. Ezután lassan-lassan
bátorságot kapnak arra is, hogy beszéljék anyanyelvü-
ket,

- Nyitottak voltak a fiatalok a látottakra?

- Például, amikor találkozhattak So/rcíil püspök
atyával, nagyon sok mindenről kérdezték, Ez is bizo-
nyítja aktivitásukat, ám ha unalmas programokat kí-
nálunk, akkor elvesztettük a játszmát. Az egymás iobb
megismerése mellett a tábornak van másik funkció|a
is, mégpedig egy kis román nyelvgyakorlás és megis-
merkedés a román kultúra néhány értékével- Minden
este román, vagy román témájú filmeket néZtünk
meg, Megtekintettük Máriáss4 Félixnek, az ötvenes
években készített ,,Csetnpészek" című filmiét, amelyben
ezeknek a gyerekeknek a szülei és nagyszülei szerepel-
nek. Megnéztük a Magyar TeIevízió Román Szerkesztő-
ségének több olyan filmjét is, amelyek a filmszemlén
szerepeltek, Ilyen volt például a budapesti
macedoromán örökségről szóló dokumentumfilm,
vagy a Maqdu Luciánt bemutató portréfilm, Fontos,
hogy megismerkedjünk ezekkel az értékekkel, még ha
kezdetben ezt a magyar nyelv segítségével tesszük is,

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

- Konkrétan mit?

- Azt, hogy bármit szeretnél, azt csak komoly mun-
ka árjn leher e|érni Mi pedig,,,

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

De reméIem, szeptembertől már másként lesz,
Az új tanév új kihívásokat, feladatokat is hoz a gyulai

Román Gimnázium diákiai számára, Mint Jova Évától
megtudtuk, már a szükséges anyagiakat is megszerez-
ték.

- Ősztől egy havi rendszerességű gimnáziumi lapot
szeretnénk indítani - mondja ]ova liva, Ennek címe
hasonló lenne a rádióműsoréhoz, vagyis ,,Liceenii"
(GimiSek), alcíme pedig ,,Revista ad\lescentilor romdni din
|Jnqaria" (A maqqarországi román kamaszok íOluóirata)-
Azért a tágabb alcím, mert a kiadvány szólni kíván és
teret akar engedni minden hazai román iskolásnak, A
lap szórakoztatóbb, könnyedebb rovatait a fiatalok
szerkesztenék, mi, rádiósok pedig segítenénk őket né-
hány kulturális és ismeretteriesztő írással,

Boka Tibor

Lapzártakor órkezett

Dávid lbolya igazságügy-miniszteí és Viorel Badea ál-
lamtitkár, a határon túll románok hivatalának vezetőie,
l999. szeptember 3-án ünnepélyesen megnyitotta Gyu-
lán, a,,Nicolae Balcescu" Átalános Iskola és Gimnázl-
um épületéhez szervesen llle§zkedó százhúsz féróhelyes
kollégiümot, konyhával és kiszolgáló helyiségekkel, va-
lamint egy 300 főt befogadó színház- llletve konfefen-
ciatermet. Az épületegyüttes 420 millió forintba került.

Lapunk következő §zámában részletesen is bemutat-
iuk az úi román kulturális központot.
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