
társadalom

A Mikó-várban szervezett gyer-
meksokadalmon mutatják be va-
sárnap a Sarány István által írt és 
Péter Alpár illusztrálta meséket 
tartalmazó Mesés Székelyföld 
című kötetet. A szerzőket, kiadót 
a tetszetős kiadvány létrejöttének 
körülményeiről faggattuk.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Sarány István újságíróként, szer-
kesztőként ismert, a munkája 
alapját képező sajtóműfajok pe-

dig a tényközlést szolgálják, amelyek-
nek nem sok köze van a fikcióhoz. 
Sarány István viszont ezúttal mesés-
könyvet jegyez.

„Húsz év tollforgatói rutin sem 
elegendő ahhoz, hogy az ember elér-
kezettnek lássa az időt a meseírásra. 
Úgy kell valós dolgokról írni, hogy 
az érthető legyen a gyermek számára, 
megmozgassa fantáziáját. Úgy kell 
tanítani, hogy közben ne legyen visz-
szataszítóan didaktikus a szöveg. S a 
legeslegnehezebb: úgy bemutatni a 
Székelyföld egy kis szegletét, hogy ne 
ismételd az Orbán Balázstól ismert le-
gendákat, a Benedek Elek által újrata-
nult mondákat – noha nem lehet tel-
jes mértékben elvonatkoztatni tőlük 
–, és ne ismételj délibábos eredetmíto-
szokat. Ennél nehezebb feladatot nem 
is vállalhat egy újságíró – vallja a kötet 
szerzője. – Mindezek dacára megpró-
bálkoztam eleget tenni a kihívásnak. A 
nehézségeken pedig éppen az újságírói 
rutin segített át: a helyismeret, a sajtó-
műfajok által megkövetelt tömörség. 
S nagy segítség volt a gyermekeim 
által feltett temérdek kérdés megvála-
szolásának édes kényszere. Meg aztán 
annyi mesét adnak be nekünk a Szé-

kelyföldről valóságként tálalva, hogy 
gondoltam, megpróbálom a valóságot 
leírni – meseként. Majd a betűzgető 
gyermekek, illetve a nekik felolvasó 
apák-anyák, nagyapák-nagyanyák el-
döntik, sikerült-e elérnem célomat.”

Vagy hogy mennyire felelt meg a 
kihívásnak a számos könyvet illuszt-
ráló és épített örökségünket is szíve-
sen rajzoló Péter Alpár. A háromszé-
ki grafikusnak nem kevesebb feladat 
jutott, mint csíki településeket bemu-
tatni gyerekeknek.

„Minden szempontból egy kicsit 
más a Csíki-medence hangulata, ki-
sugárzása, vizualitása, mint a Három-

széki-medencének. Ez érződik épített 
örökségén is, az emberek vérmérsékle-
tén is, de mind a kettő Székelyföld ré-
sze, így, mint székelyföldi grafikusnak, 
nem jelentett különösebb nehézséget 
a feladat – mondja a művész, hozzáté-
ve, annál nagyobb kihívás volt a feladat 
szakmai oldala: egyszerre megjeleníte-
ni reális helyszíneket párhuzamosan 
a mesebeliekkel, legendabeliekkel, 
tehát a reális valóságot és a pillanatnyi 
időbeliséget egyszerre a mesék időt-
lenségével és a maitól teljesen eltérő 
történelmi idősíkokkal. Mindezt 
gyerekek számára érthetően és él-
vezhetően. – Úgy érzem, igazi csapat-
tá formálódott szerző, megrendelő és 
grafikus. Nagy örömömre szolgált ez-
zel a csapattal való munka, éppen ezért 
nagyon szívesen folytatom az együtt-
működést ebben a sorozatban.”

Arról, hogyan jött létre a kötet, 
illetve milyen sorozatot terveznek, 
Túros Eszter, Hargita Megye Tanácsa 
Műemlékvédelmi Közszolgálatának 
munkatársa úgy fogalmazott, valami-
kor a tavalyi év vége felé körvonalazó-
dott az elképzelés Borboly Csaba ötle-
tére, hogy kellene készíteni egy gyere-
keknek szóló meséskönyvet, melyből 
szórakoztató formában ismerkedhet-
nek meg a megye, illetve a történel-
mi székely székek nevezetességeivel: 
legendákkal, műemlékekkel, emlék-
helyekkel. „A kiindulópont az volt, 
hogy legyen egy mai kerettörténet, 
mai gyerekekkel, akik nagyszüleik-
nél nyaralva bejárják a Székelyföldet. 
Öt kötetet tervezünk, az első kettő 
Csík–Gyegyó–Kászonszéket mutat-
ja be, a harmadik Udvarhelyszéket, a 
negyedik Háromszéket, az utolsó pe-
dig Maros- és Aranyosszéket” – ma-
gyarázta Túros Eszter.

A helyi termékeknek a helyi ven-
déglátó-ipari egységekben való 
forgalmazását illetően próbálták 
közelíteni álláspontjukat tegnap 
a termelők, a leendő forgalmazók 
és a törvények betartásáért felelős 
ellenőrző szervek képviselői. A pa-
naszosok az általános adókulcs, a 
kulcsos házak ellenőrizetlensége, 
illetve a túl szigorú szabályok miatt 
is elégedetlenek voltak.

HN-információ

Termelők, leendő forgalmazók 
és a törvények betartásáért 
felelős ellenőrző szervek kép-

viselői ültek le párbeszédre tegnap a 
megyeházán. A megbeszélést Hargita 
Megye Tanácsának Vidékfejlesztési 
Közhasznú Társasága a vendéglátó-
ipari egységek részéről beérkező észre-
vételek alapján szervezte meg.

Borboly Csaba megyeitanács-
elnök a beszélgetés előzményeiről 
elmondta, hogy egy lakossági fórum 
alkalmával a csíkszentdomokosi 

Kárpátia panzió részéről tették fel 
neki a kérdést, mi a teendő annak ér-
dekében, hogy helyi tojásból és sonká-
ból készíthessenek rántottát, anélkül 
hogy az illetékes szervek büntetést 
rójanak ki. „Többször eljutott hozzám 
az a hír, miszerint a panziótulajdono-
sok egyszerűen elbátortalanodnak a 
jogszabályok miatt, és inkább nagy-
áruházakból beszerzett termékekből 
főznek. Pedig ha vannak olyan termé-
keink, amelyekre büszkék vagyunk, 
azoknak ott a helyük a vendéglátó-
egységek asztalán is. Az a cél, hogy 
mindenki álláspontja közeledjen, a 
jó ötletek ne haljanak el a »nem le-
het«-nél – mondta a tanácselnök. – 
Kormányon vagyunk, beszéljük meg, 
foglaljuk össze és adjuk a honatyák ke-
zébe, hogy konkrétan mit kell módo-
sítani a törvényen, mire van szükség, 
hogy jobb legyen” – tette hozzá, meg-
említve a kis vágóhidak példáját is. A 
megjelent termelők és panziótulajdo-
nosok beszámoltak azokról a gyakor-
lati nehézségekről, amelyekbe néhány 

jogszabály miatt ütköznek, illetve 
részletezték azt is, hogy mit szeretné-
nek. A panaszok között az általános 
adókulcs, a kulcsos házak ellenőrizet-
lensége, illetve a túl szigorú szabályok 
voltak. Egy udvarhelyi panziótulajdo-
nos az agroturizmussal kapcsolatosan 
kifogásolta, hogy ami Ausztriában le-
hetséges, itt miért tilos. Példának egy 
ausztriai lovascsárdát hozott fel, ahol a 
vendégek az istálló fölötti helyiségek-
ben voltak elszállásolva, és nem számí-
tott, hogy lószag van. Egy másik felszó-
laló azt kifogásolta, hogy az ellenőrök 
kiszállási díját is az ellenőrzött kell 
fizesse függetlenül attól, hogy találtak 
rendellenességet, vagy sem. Márton 
István megkülönböztetett adót java-
solt, a különböző méretű gazdaságok 
és farmok esetében az adót is arányo-
san kellene kiszámolni, mondta. A 
meghívott előadók a jogszabályokról, 
előírásokról beszéltek, amelyek szabá-
lyozzák a kistermelők által előállított 
hagyományos termékek felvásárlási és 
értékesítési feltételeit. 

Egy olyan eszközre nézve, mint 
a bicikli, a célhoz rendelt mi-
nőség legyen az elsődleges 

szempont! Ám az alkatrészek ár-ér-
ték aránya mellett van egy fontos 
többletszolgáltatás, amit sok bolt-
ban, főleg a bevásárlóközpontokban, 
illetve a nagy, vegyes sportboltokban 
nem kapunk meg: a bicaj beállítása. 
A hanyagul összerakott gép azon túl, 
hogy balesetveszélyes, sok bosszúsá-
got okoz, és gyorsabban tönkremegy. 
Persze elvihetjük az olcsó, és talán 
még okosan is kiválasztott bringát 
beállíttatni egy szervizbe, de ez plusz-
költség. A garancia pedig, ha mégis 
valami baj lesz, legtöbbször a vásárlás 
helyén, lakóhelyünktől valószínűleg 
távol érvényesíthető. Ha csak tehet-
jük, a lakóhely közelében lévő szak-
kereskedésekből vásároljunk!

Szerencsére a komolyabb üzletpo-
litikát folytató gyártók gondoskodnak 
arról, hogy ne fajuljon a sok kereske-
delmi ágazatot sújtó „plázásodásig„ 

a jelenség. Ügyelnek arra, hogy adott 
területen belül ne lehessen két helyen 
kapni árujukat. Ezek a gyártók nem 
is adják el termékeiket nagyáruházak-
nak, és a szakboltoktól megkövetelik 
az ajánlott árak alkalmazását. Teszik 
ezt azért, hogy ne alakuljon ki nyo-
mott áras verseny és a kereskedő tisz-
tes árréshez jusson, így a szerviz mint 
minőségi szolgáltatás, megbízható 
marad, és a jövője is stabil. Egyébként 
a vegyes profilú, nagy sportboltok, il-
letve bevásárlóközpontok sem azt a jól 
átgondolt választékot, sem azt a szak-
értelmet nem tudják hozni, amit egy 
jobb szakkereskedés – nem beszélve a 
személyes jelleg hiányáról.
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HirdeTÉs

Körkép
VArázSlAtoS Székelyföld

Meseként leírni a valóságot

Termelők és ellenőrök párbeszéde

Rántottát domokosi tojásból

TAnácsok bringásoknAk 22.

Megvan, hogy mit.
De honnan? 

A TAnácsok gAzdájA:

elecTricA – serV rT.
dél-erdélYi FiÓkjánAk

csÍkszeredAi kArbAnTArTÓ ÜgYnöksége
– Kossuth Lajos utca 1. szám –

megbízható, tapasztalt munkatársat keres 
hosszú távra az alábbi munkakörbe:

erősárAmÚ VillAmosmérnök. 

Munkakör részletezése, feladatok:
■ elektromos szerelők munkájának koordinálása, kivitelezések, pro-

jektek ellenőrzése.
Elvárások:
 minimum 5 év tapasztalat;  főiskolai/egyetemi végzettség;  Micro-

soft Office alapos ismerete;  B kategóriás hajtási jogosítvány;  önállóság, 
megbízhatóság, csapatszellem, projektben való gondolkodás képessége.

Előny:
– erősáramú villamos-tervezési ismeretek.
Jelentkezés módja:
– ha szeretné megpályázni a pozíciót,  kérjük küldje el önéletrajzát 

és a végzettséget igazoló oklevél másolatát cégünk titkárságára.
Egyéb információk:
A versenyvizsga 2011. június 15-én 10 órakor lesz megtartva 

a cég székhelyén.
Jelentkezési határidő: 2011. június 14.

Telefon: 0266–205668.

kék hírek

Akár 15 év börtönbüntetést is 
kaphat az a fiatalember, akinél jelen-
tős mennyiségű higanyt találtak a 
gyimesközéploki rendőrök. A Bákó 
megyei 27 éves férfi két műanyag pa-
lackban szállított 13,345 kg higanyt, 
hogy azt 250 eurós kilogrammon-
kénti áron értékesítse, amikor a róla 
előzetes információkkal rendelkező 
egyenruhások megállították. A fia-
talember a nyomozóknak azt állítot-
ta, a higanyt tíz évvel ezelőtt találta 
egy vonaton, azóta egy fémdoboz-
ban őrizte, elásva a kertjében.

A gyergyószentmiklósi rend-
őrség május 31-én 1000 csomag 
zárjegy nélküli cigarettát foglalt 
le a helybéli 24 éves K. T. S.-től, 
Gyergyóremetén pedig 500 cso-
mag, szintén zárjegy nélküli ciga-
rettát találtak a 22 éves P. E. au-
tójában. A lefoglalt áru mindkét 
esetben Moldova Köztársaságból 
származott. Az ügyészség adócsa-
lás, csempészet és adóköteles ter-
mékek engedély és zárjegy nélküli 
forgalmazása gyanújával kezdemé-
nyezett eljárást. 

A vasárnapi könyvbemutatón je-
len lesz a könyv illusztrátora, aki 
együtt rajzol majd a gyerekekkel. 
Lesz továbbá nemezelés, agyago-
zás, meseolvasás, és egy bohóc is 
szórakoztatja majd a gyerekeket. 
A gyermeksokadalmat Gryllus 
Vilmos koncertje zárja.


