
Városnapok a hétVégén is

Fábry és a Neoton

A III. Székelyudvarhelyi Vá-
rosnapok programja szerint 
pénteken 10 órától már vé-

gigsétálhatunk a városi parkban a 
Hagyományos Mesterségek Utcá-
ján, majd 1 órától a Szent István-
teremben az Udvarhelyi Kis- és 
Középvállalkozások Szövetsége 
megalakulásának 20. évfordulóját 
ünneplik. 4 órától Erdővidék ké-
pekben címmel a városi parkban 
fotókiállítás nyílik, öt órától pedig 
ugyanitt az Udvarhelyszéki Fú-
vószenekar koncertezik. 6 órától 
a Művelődési Ház koncerttermé-
ben Utolsó óra név alatt népzenei 
gyűjtésekről hangzik el előadás, 
majd 7-től a Virágos Zenekar le-
mezbemutatójára kerül sor, illetve 
este 9 órától a sportcsarnokban 
koncertezik a Neoton Família. 
Szombaton fél tíztől a Művelő-
dési Ház koncerttermében Nép-
hagyományőrző óvodapedagógu-
sok képzésére kerül sor, majd 10 
órától a Digitál 3 Televízió előtti 
térről startolnak a Városi Tömeg-
futás résztvevői. 11 órakor a vá-
rosi könyvtárban a Szakály István 
rendezte Trianon-szindróma című 
dokumentumfilm bemutatójára 
kerül sor, délben pedig a városi 
parkban, a Márton Áron téren és 
a Dávid Ferenc téren a 45. Szejke 
népzene- és néptáncfesztiválnak 
tartanak toborzót. Egy órakor a 
városi sportcsarnok parkolójában 
A kutya és a gyermek kapcsolata – 
gyermekbarát kutyafajták címmel a 
Póráz Klub tagjai bemutatót, talál-
kozót szerveznek, 4 órakor pedig a 
Szent Miklós-hegyi plébániatemp-
lomban Kulcsár-Székely Attila szí-
nész Wass Albert műveiből olvas 
fel. 6 órakor a Művelődési Házban 
az Udvarhely Táncműhely Varázs-
ének produkciója tekinthető meg, 
8-tól pedig ugyanitt Fábry Sándor 
egyéni előadóestjére kerül sor. Va-
sárnap a város különböző pontjain 
megtartott népviseleti parádét kö-
vetően a Szejkefürdőn fesztiváloz-
hat a város, ahol Európai étkek a ha-
gyomány jegyében címmel kulináris 
momentumra is sor kerül, illetve 
nyílt nap és múzeumpedagó giai 
foglalkozás lesz a Borvízmúzeum-
ban. Rossz idő esetén a fesztivált a 
sportcsarnokban tartják meg. Dél-
után 6 órától a Művelődési Házban 
szimfonikus hangversenyre kerül 
sor, szólistaként fellép Zerkula 
György. 

„alig jöttem néhány métert lefe-
lé, máris kimondhatatlan hiány-
érzetem támadt, de lassan-las-
san feldolgozom a történteket. 
karnyújtásnyira voltam a csúcs-
tól” – nyilatkozta tegnap a hargi-
ta népének toásó istván. a Cho 
oyu expedíció székelyudvarhelyi 
tagját az vigasztalhatja, hogy 
8080 méterre ért fel (a szintén 
udvarhelyi szabó Zoltán 8006-
ra), olyan magasságba, ahová 
korábban Romániában élő ma-
gyar hegymászó még nem jutott.

 
Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A Székelyek a magasban expe-
díció négy tagja április 19-
én landolt Katmanduban, 

Nepál fővárosában, ahol négy na-
pot tartózkodtak, miközben bevá-
sároltak a legszükségesebbekből: 
gázpalackokból, Toásó pedig a köz-
ben tönkrement bakancsa helyett is 
újat vásárolt. Az élelmiszerrel csak 
csínján bántak, az itthoni szalon-
nát, kolbászt részesítették előny-
ben, de természetesen az ilyenkor 
szükséges dehidratált élelemből, 
pezsgőtablettákból is bevásároltak. 
Huszonharmadikán vágtak neki a 
hegynek, s lassan araszoltak felfelé, 
maguk mögött hagyva a 3600 mé-
teren fekvő Nyalant, majd Tengrit 
(4400 méter). Az 5700 méteren 
található előretolt alaptáborban 
akklimatizálódtak, ahonnan a hat-
ezer-négyszáz méteren található 
egyes, majd a hétezer-százon lévő 
kettes táborba jutottak fel. Innen 
május 16-án a kezdetleges tüdő-
ödémával küszködő Sükös József 
és a bronchitisszel bajlódó Tulit 
Zsombor visszafordult – valószí-
nűleg mindketten megfáztak. „Ez 
nem is csoda” – mondja Toásó Ist-
ván, „nappal negyven fok meleget 
is mértünk a sátorban, amiben éj-
szaka jég képződött a kinti mínusz 
harmincfokos hidegtől”. Toásó azt 
mondja, remekül sikerült az akk-
limatizációjuk: Szabónak részben 
azért, mert egy hónappal korábban 
kiutazott Nepálba, Toásónak pedig 
korábban sem voltak ilyen problé-
mái, gond nélkül jutott fel például 
az Aconcaguára is. „Rajtunk kívül 
mindenki szedte az akklimatizáló-
dást elősegítő gyógyszert, mi nem 

kellett éljünk ilyesmivel” – mond-
ja. Szabó és Toásó tehát kettesben 
folytatta az utat a 7600 méteren 
található hármas táborba, s szeren-
cséjükre a komolyabb betegségek 
is elkerülték: Szabónak a hideg ha-
tására elfeketedett ugyan az egyik 
ujja, Toásó pedig köhécselt, ezért 
kizárólag porból készült, felmelegí-
tett narancslevet ivott, „amire a te-
ázgató Szabó rá sem tudott nézni”.

Május huszadikára időzítették 
a csúcstámadást: a 8201 méteren 
található Cho Oyura az eredetileg 
tervezett hajnali négy óra helyett 
hatkor vágtak neki – oxigénpalack 
nélkül. „Egész jó tempóban halad-
tunk – az első viharig, ami viszont 
nem volt annyira veszélyes. Hogy 
mit jelent a veszélyes vihar? Elfeke-
tedik, netán elfehéredik minden” – 
mondja nevetve Toásó. „Egy órán 
át vártuk, hogy rosszabbra vagy 
jobbra fordul az időjárás, ez olyan 
7900 méteren lehetett. Lassan 
kezdett világosodni, így továbbin-
dultunk. Elértük a 8000 métert, 
amikor Kobra (Szabó Zoltán – sz. 
m.) megszólalt: komám, én innen 
ejsze tovább nem megyek, lányom 
van, fel kell neveljem. Egy darabig 
győzködtem, aztán mondtam, ne-
kem még nincs, úgyhogy tovább 

megyek” – elevenítette fel a nyolc-
ezer méteren történteket a hegymá-
szó. Toásó úgy véli, a megtorpanás-
ról leginkább a ma hazaérő Szabót 
kellene megkérdezni, de szerinte 
az lehetett a dolog mögött, hogy a 
korábban „csak” 5600 méterig, az 
Elbrusz csúcsáig jutó társa elért egy 
bizonyos célt, vagyis a nyolcezer mé-
tert, s ezzel legbelül teljesítve érezte 
küldetését. „Úgy megállt, mint a 
cövek, nem tudtam rábeszélni a 
folytatásra. Nyolcezer méteren még 
üldögélt egy kicsit, én továbbmen-
tem, s mire visszanéztem, eltűnt 
a szemem elől.” A magára maradt 
Toásó minden méterért megküzd-
ve, viharban araszolt a cél felé. „Az 
oxigénhiány rettenetes. Pattanásig 
teleszívtam a tüdőmet, de éreztem, 
hogy egyszerűen nincs oxigén ben-
ne, egy lépés megtételéhez két-há-
rom lélegzetvétel is kellett. Többet 
kell szuszogni, mint idelent, az biz-
tos. Azért mentem tovább, annyira 
közel volt a csúcs... Nálam nem volt 
magasságmérő, de az egyik hegyi 
vezető a fotók alapján azt mondta, 
8080 méteren voltam, Kobra pedig 
lefényképezte az óráján található 
mérőt, ami 8006-ot mutatott. Kar-
nyújtásnyira, 120 méterre voltam 
a céltól, talán ezért sem könnyű 

feldolgoznom a történteket... Ez 
nagyon bosszant, idegesítően közel 
voltam. Utólag kiderült, szerencsé-
vel járok, ha reszkírozok: másfél, 
két óra múlva kitisztult az idő...” 
Toásó azt mondja, azért fordult 
vissza, mert attól tartott, a csúcshoz 
vezető, focipálya nagyságú platóra 
érve a viharban nem fogja megta-
lálni a visszafelé vezető utat. „El-
keseredettségem dacára nem élem 
meg kudarcként, hogy nem sikerült 
feljutnom a világ hatodik legmaga-
sabb csúcsára. Olyan tapasztalato-
kat szereztem, amit sehol máshol 
nem szerezhet az ember. Több 
serpától és hegyi vezetőtől dicsé-
retet kaptunk teljesítményünkért, 
főként miután megtudták, hogy 
először járunk a Himalájában. Ar-
ról nem is beszélve, hogy saját ma-
gamnak is bebizonyítottam: képes 
vagyok feljutni ilyen magasságokba 
is. Egyszóval több volt a pozitívum, 
mint negatívum.” Az udvarhelyi 
hegymászó tudta, mire vállalkozik, 
ezért azt mondja, nem rettentette 
el az útközben látott, két csonttá 
fagyott alpinista látványa, sem az 
egyik holland hegymászó haláláról 
érkező hír.

A Tomcsa Sándor Színház vi-
lágosítója a hogyan továbbról azt 
mondja: „Egyszer tegyem túl ma-
gam a történteken. Folytatom a 
hegymászást, persze, hogy folyta-
tom. Konkrét célok egyelőre nin-
csenek, de ez a kapu eléggé nyitva 
maradt... A céloknak csak az anya-
giak szabnak határt. Tényleg, köz-
ben itthon múlt-e el a gazdasági 
válság?”
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Toásó István – karnyújtásnyira volt a csúcstól
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> Az összetartozás ünnepe. Június 4-én, 
a trianoni békeszerződés aláírásának évfordu-
lójára emlékező Nemzeti Összetartozás Nap-
ján Székelyudvarhelyen a Millenniumi Em-
lékoszlopnál közös megemlékezésre kerül sor 
– adta hírül tegnap Molnár Miklós és Orbán 
Balázs (MPP), illetve Nagy Pál (EMNT), 
valamint Incze Béla (SZNT). „Emlékező ün-
nepséget szervezünk, Nagy Pál jött a javaslat-
tal, legyen közös rendezvény. Ez fontos, hogy 
közösen emlékezünk meg, illetve egyéves 

évfordulóját ünnepeljük az Összetartozás 
Napja elfogadásának – ennek jegyében zajlik 
majd az ünnepség” – részletezte Molnár Mik-
lós, Nagy Pál pedig azzal folytatta, a központi 
emlékoszlop a leginkább alkalmas hely erre 
a pillanatra, melyre várják civil szervezetek, 
magánszemélyek jelentkezését is: „az UFF 
és a Székely Pajzs már jelezte, hogy ott lesz, 
és úgy tudjuk, az RMDSZ is csatlakozik”. A 
kordokumentumok szerint 16 óra 32 perc 
az időpont, ez nálunk 17 óra 32 perc, ekkor 
kezdődik a megemlékezés, melyen a „klasszi-
kus” forgatókönyv szerint a himnuszok mel-

lett szavalatok, beszédek hangzanak el, majd 
koszorúzásra kerül sor. Incze Béla tegnap azt 
hangsúlyozta: 4-e legyen az összetartozás 
ünnepe. „A diplomáciatörténet legigazság-
talanabb döntéséről, diktátumáról van szó. 
Hogyan lépünk ezen túl? Egyrészt a helyi 
hatalommal kell tárgyalni, majd nemzetközi 
segítséget kell kérni, és nem szabad feladni a 
harcot, egyesíteni kell a Kárpát-medencében 
a magyarságot” – mondta Incze Béla. A meg-
emlékezés szervezői azt is közölték: este a G. 
Music Pubban „Nem, nem soha!” címmel az 
alkalomhoz igazított zenés estre kerül sor. 

alpinistarekordot döntött aZ udVarhelyi sZínháZ Világosítója

„Annyira közel volt a csúcs!”


