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Tanfolyam sok hozadékkal

E-mail-es postaládámba kaptam 
a hírt, hogy az Artera Alapít-
vány népi hímzőtanfolyamot 

szervez, ráadásul nagyon kedvez-
ményesen, az oktatásért nem kell fi-
zetni. Rögtön feliratkoztam, hiszen 
legalább tizenöt éve vágyom erre: 
médiásként, a székelyudvarhelyi 
népi alkotók évenkénti kiállításain 
döbbentem rá, hogy milyen szép és 
milyen gazdag technikájú az udvar-
helyi soköltéses. Nyomtattattam is 
pár terítőnekvalót, de sehogy sem 
tudtam elkezdeni, még ha az öltések 
mikéntjét ki is hámoztam valahogy, 
nem tudtam, hogy melyik felületre 
milyen töltést alkalmazzak. Az ilyen 
jellegű táborokban pedig a munka-
hely miatt nem tudtam részt venni, 
csak hétvégén lett volna időm rá. 

Vidéki vagyok ugyan, de szülőfa-
lumnak, Ülkének nincs sajátos kézi-
munkája. Udvarhelyen élek, és úgy 
gondoltam, hogy illik ismernem a 
soköltésest. Meghatározó volt szá-
momra az is, hogy ezt a tanfolyamot 
az Artera szervezte. Az első Míves 
Emberek Sokadalma óta tudatában 
voltam annak, hogy az alapítvány 
rendezvényeit a profizmus jellemzi, 
a „tiszta forrásból”. Úgy gondolom, 
hogy hatására megváltozott egész 
Erdélyben az ízlésvilág, az érdeklő-
dés, az igény a népi tárgyi kultúra 
iránt: szinte nincs olyan falunap, 
ahol a „kirakóvásárokon” ne len-
nének ott a népi jellegű termékek, 
a helyi és a Hargita Megyei Tanács 
ünnepi rendezvényeit, vásárait erre a 
mintára szervezik. 

Meglepően sok volt a hozadéka 
ennek a tanfolyamnak: Pop Klára 
kadicsfalvi ruhaipari mérnök és ipar-
művész mindenre figyelő oktatása, sti-
lizált ruháinak bemutatása; az Erdélyi 
Gondolat Egyesület, ERGO támoga-
tása biztosította az ingyenes oktatást; 
a tanfolyam közösségkovácsoló ereje; 
a jó hangulat; kis eligazító füzetecske; 
oklevél a képzésről; CD a tanfolyam-
ról készült képekkel; ingyenes páros 
belépő a soron következő MES-re, 
részvételi lehetőség egy békéscsabai 
hímzőtáborban. Külön köszönet il-
leti a kadicsfalvi Lőrincz házaspárt, 
Zsuzsát és Istvánt, hogy egy hónapon 
keresztül hétvégeken otthonukban, 
családias környezetben fogadtak. 

Bálint Rozália, 
Székelyudvarhely

Vetélkedők itthon és az anyaországban

Nemrég zajlott le Vágásban 
Hargita Megye Tanácsának 
támogatásával a hetedik al-

kalommal megszervezett Fizikavalkád 
elnevezésű megyei szintű természettu-
dományi vetélkedő, amelyre minden 
alkalommal a megye vidéki iskolái 
kapnak meghívást. A rendezvény 
témája idén a levegő és a víz volt. A 
verseny két részből állt: februártól 
áprilisig a benevezett csapatok előze-
tes munkaként tematikus rajzokat, 
fogalmazásokat, tudományos dol-
gozatokat, kísérleti berendezéseket, 
szerkezeteket készítettek, a döntőre 
pedig május 8-án került sor a vágási 
művelődési házban. Itt értékelték ki 
és díjazták az előzetes munka anyagát, 
majd elméleti vetélkedő zajlott a csa-
patok között. A változatos program 
részeként a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium tizenkettedikes 
tanulói a témával kapcsolatos érdekes 
kísérleteket mutattak be, majd délután 
a résztvevők Hegyi Zsolt gyakorló sik-
lórepülős érdekfeszítő előadását és be-
mutatóját követhették figyelemmel.

A vetélkedőre idén 17 csapat 
nevezett be és tizenöt csapat küld-
te be az előzetes munka anyagát, 
amely minden esztendőben a dön-
tőn való részvétel feltétele. A döntőn 
Udvarhelyszéket a parajdi, korondi, 
farkaslaki, szentléleki, agyagfalvi, vá-
gási, felsőboldogfalvi, oroszhegyi és 
a szent királyi iskolák csapatai képvi-
selték, a Csíkszentdomokosról, Csík-
szentmihályról, Csíkrákosról, Csík-
szentsimonból érkező csapatok Csík-
széket képviselték, Gyergyó környéké-

ről pedig a gyergyószárhegyiek jöttek 
el. A rendezvényről 46 oldalas szép 
kivitelezésű kiadvány készült. 

A zsűri a 83 rajzból a zetelaki 
Szabó László, Simon Norbert, Ger-
gely Arnold és Varga László alkotá-
sait, a farkaslaki Jakab Szilamér, Fo-
dor Boglárka és Fancsali Katalin, a 
csíkszentdomokosi Sándor Rebeka, 
valamint a csíkszentmihályi Szőcs 
Noémi munkáit értékelte a legjobbak-
nak. A legszebb fogalmazások szer-
zői: Szabó László (Zetelaka), Gagyi 
Anikó (Oroszhegy), Antal Hajnalka 
(Csíkrákos), Gál Zsuzsa (Agyagfal-
va). Tudományos dolgozatáért tíz 
csapat Dr. Bányai János-díjban része-

sült, a legtöbb (összesen 137), levegő-
vel kapcsolatos szólást, közmondást 
a gyergyószárhegyiek gyűjtötték, 
ezért ők különdíjban részesültek. A 
felsőboldogfalviak a légkör mozgásait 
így fordították le eszperente nyelv-
re: „Ezek lehetnek rendszertelen, 
esetleg rendszeres szelek (Nemere). 
Lehet gyenge lehelet, melynek ereje 
enyhe, de lehetnek fergeteges szelek, 
melyek kergetnek, elsepernek, eget, 
tengert, hegyet remegtetnek, esetleg 
kerengenek, felvesznek s letesznek, s 
melyek ellen ember nem tehet, mert 
ezek ereje rengeteg.” 

Az elméleti vetélkedőt a csíkszent-
domokosiak nyerték, megelőzve a 

csík szentmihályi és csíkrákosi csa-
patokat. Az összesített eredmények 
alapján az ötödik helyezett a parajdi 
Fizimiskák csapata lett, negyedik he-
lyen a gyergyószárhegyi Telefonisták 
csapata végzett. A dobogó harmadik 
fokára a csíkrákosi Fizikalaposok 
csapata állhatott fel, ezüstérmet szer-
zett a csíkszentdomokosi Vasmagok 
csapata, a 7. Fizikavalkádot pedig a 
csíkszentmihályi Arany Generálisok 
csapata nyerte. 

Jedlik Ányos fizikaverseny
Az elmúlt hét végén tartották meg 

Nyíregyházán a Jedlik Ányos orszá-
gos fizikaverseny döntőjét, amelyen 

Székelyudvarhely városát a hetedi-
kesek, nyolcadikosok és kilencedike-
sek korosztályában tizenegy tanuló 
képviselte, mindannyian a Tamási 
Áron Gimnázium tanulói. A rangos 
megmérettetésen, amelyre az anya-
országi iskolák mellett az elszakított 
területekről is eljuthatnak a legjobbak, 
szép sikereket értek el a gimis diákok. 
Gál Krisztina hetedikes tanulónak 
bronzérmet akasztottak a nyakába, 
Kolumbán Antal György kilencedikes 
tanuló pedig második helyezést ért el. 
A 36 bemutatott kísérlet közül a bírá-
ló bizottság a székelyudvarhelyi Szabó 
Sámuel kísérletét ítélte a legjobbnak, 
osztálytársa, Kelemen Kincső kísérle-
te pedig III. díjat kapott. A szervezők 
javaslatára a Jedlik Ányos Társaság ed-
digi munkájáért Jedlik-díjjal tüntette 
ki Székely Zoltán fizika szakos tanárt, 
az emlékérem szövege szerint „a fizika 
tehetségeinek gondozásáért”.

Ugyancsak Nyíregyházán ren-
dezték nem sokkal korábban a 3-6. 
osztályosoknak a Jedlik Ányos or-
szágos matematikaverseny döntőjét, 
ahol Székelyudvarhelyt a Tompa 
László Általános Iskolából Jászay La-
ura tanítónő negyedikesei, a nagyobb 
korosztályokat pedig a Tamási Áron 
Gimnázium tanulói képviselték. 
András Ibolya matematika szakos ta-
nárnő ötödikesei közül Laczkó Kata 
és Sándor József bronzérmes lett, 
Schram István pedig második díjban 
részesült. Gratulálunk minden ver-
senyzőnek, akik iskolánk, városunk, 
szülőföldünk hírnevét öregbítik!

Székely Zoltán

FÁJó és hihetetlen

In memoriam 
dr. Dénes László

Fel lehet-e, fel tudunk-e készülni az élet nem várt eseményei-
re? Aligha. Úgy vélem, hogy még a pozitívakra, örömteliekre sem, 
nemhogy a negatív, megdöbbentő fordulatokra.

Pénteken, május 13-án délután szomszédasszonyunk kopog-
tatott be hozzánk a szomorú, fájó és igencsak hihetetlen hírrel: 
meghalt fiatal szomszédunk, dr. Dénes László. Le kellett ülnöm, 
jó időnek el kellett telnie, míg magamhoz tértem valamennyire.

Nem tudtam elhinni, nem tudtam felfogni... És nem csak azért, 
mert egy nappal korábban még vidáman csevegtünk, viccelődtünk 
a garázsa előtt. Nem tudtam elhinni, sokkalta inkább azért sem, 
mert életvidám, ereje teljében lévő férfi volt. Nem tudtam elhinni, 
nem akartam elhinni, mert nemcsak jó szomszéd volt számomra, 
hanem gyerekkori barátom is, akivel az 1950-es évek végén, a Csík-
szeredában eltöltött vakációim során számtalan felejthetetlen, bol-
dog percet élhettem meg a környékbeli többi gyerekkel egyetemben.

Mindig is szerette a sportot, nemcsak aktív sportoló volt, de vérbeli 
szurkoló is. Bizonyára feledhetetlen édesapjától, dr. Dénes László sebész 
főorvostól örökölte mindezt. Igen, igazi sportember volt és olyan életet is 
élt. Nem lett hűtlen kedvenc sportágához, hiszen öregfiúként is kergette 
a „kis fekete ördögöt”, a korongot. Mindig megbeszéltük az éppen soron 
lévő sporteseményeket. Sokat élcelődtünk, viccelődtünk ezek kapcsán. A 
vérében volt a sport iránti rajongás, élete meghatározó eleme volt. 

Nem tudom elhinni, nem tudok megbékülni a gondolattal, a 
fájó és megdöbbentő valósággal, hogy többé nincs közöttünk.

Dénes László eltávozott az életből, de a hozzá kötődő szép 
kedves emlékek örökre itt maradnak szívünk mélyén, itt élnek lel-
künkben, emlékezetünkben. Igaz és jó, feledhetetlen barát volt.

Adj, Urunk, neki békés, csendes nyugodalmat, pihenést!
Forró Miklós,

Csíkszereda


