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A felnőttek nosztalgiával, a gyere-
kek a megismerés izgalmával ve-
hetik kezükbe a kedvenc szalagot 
rejtő műanyag tégelyt, rituálé már 
az is, ahogy a vetítőbe befűzik a fil-
met, a lesötétített szobában együtt 
a család, miközben a fénypászmá-
ban először csak porszemek száll-
nak, aztán a szülők hangján meg-
szólal a színes, szinte tapintható 
mese – Csíkszeredában újra elér-
hetővé vált az otthoni diafilmvetítés 
élménye.
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Jó magyarázat nincs rá, miért ko-
pott ki a kisgyermekes családok 
mindennapjaiból a diafilmvetítés. 

Bizonyára közbeszóltak a televíziós 
rajzfilmek, illetve a számítógép nyúj-
totta szórakozás – aki viszont emlék-
szik rá, hogy mit jelentett apa vagy 
anya hangján hallani, élvezni „a képes 
mesemondást”, bizonyára nosztalgiá-
val idézi fel az élményt és saját gyereke-
ivel is megosztaná azt. Csíkszeredában 
erre a Gutenberg Kiadó kezdeménye-
zésére nyílt lehetőség: a Diafilmgyártó 
Kft.-vel (a több mint ötven éve mű-
ködő magyar Diafilmgyártó Vállalat 
jogutódjával) való egyeztetés nyomán 
több száz szalagos mesefilm közül vá-
logathatnak a gyerekek és szüleik. A 
főként a 2–9 éves korosztálynak szánt 
diafilmek a magyar irodalom és vi-

lágirodalom legszebb meséit, magyar 
népmeséket, mitológiai történeteket 
mutatnak be klasszikus szerzők tollá-
ból, kiváló grafikusművészek illusztrá-
cióival.

– A diafilmezés teljes eszköztára 
nagyon szimpatikus volt számunkra, 
ezért döntöttünk úgy, hogy a csíkiak 
számára is újra elérhetővé tegyük ezt 
az eszközigényes, de valójában egy-
szerű és rengeteg örömet hozó mese-
mondási módszert – közölte Tőzsér 
Kinga. Kérdésünkre, hogy például az 
egész estés Disney-rajzfilmek korában 
nem tartja-e kissé idejét múltnak a dia-
filmeket, határozott nemmel válaszolt, 
arra hivatkozva: egy rajzfilmhez képest 
teljesen eltérő élmény, ha a kisgyerek 
szakaszosan, a saját ritmusában lát és 
hall világos rajzú, gyönyörűen színe-
zett, ritmikus szövegű, korának meg-

felelő történeteket. – A legfontosabb 
viszont, hogy míg a tévé előtt több-
nyire egyedül, diavetítésnél legalább 
az egyik szülővel, esetleg nagyobb 
testvérrel van a gyerek. A mesemon-
dás menete az ő igényeihez igazítható, 
nem kell sietnie, rákérdezhet olyan 
részletekre, amelyekre kíváncsi. A ké-
pek alatt lassan elkezdi böngészni az 
egy-két soros szövegeket is, így később 
az olvasás, a könyvek iránti érdeklődé-
se már egy kellemes élményhez kötő-
dik. Persze, erre időt kell szánni, sőt, 
a gyerek igényli, hogy a kedvenc dia-
filmjeit újra és újra levetítsék neki – de 
hát a közösen töltött idő maga a diázás 
lényege – vélekedett Tőzsér Kinga.

A diafilmek – sőt, aki nem őrizte 
meg, annak diavetítő is – a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó Petőfi utcai 
üzletében találhatóak meg.

Ismét népszerű lehet A dIAfIlmvetítés

Fénypászmában visszatérő házi varázslat

Napok óta tervezem, szervezem, halasztom, mint-
ha Isten tudja, milyen nagy utazásra készülnénk. Annyi 
minden fontos, halaszthatatlan, kötelező és elkerülhetet-
len, hogy egy olyan délutánt, amikor az ember nem csinál 
mást, csak sétál egyet a mezőn és csodálja a természet szín-
kavalkádját, alig lehet beszorítani a teendők közé. 

Pedig nem hosszú útra indult a család, csupán ide, 
a várostól két kilométerre lévő Csihányosba. Hívott Tőke 
Magdi néni, a hely kiváló ismerője, hogy menjünk, nézzük 
meg: teljében van a virágzás, gyönyörű.

Zsögödfürdő Csihányos névre hallgató része megyei 
érdekeltségű védett terület, de valódi védelméért komoly 
munkát kellett folytatniuk az elmúlt években a helyi kör-
nyezetvédőknek. A Csihányos az év ezen időszakában 
a Fennvaló virágoskertje. Csodát lát, aki időt szakít rá, 
és sétál egyet arrafelé. Nyílik a lila színű bókoló aszat, 
amely sokak által „látásból” ismert, ám névről kevésbé, 
virágzik a bodzához hasonló fehér virágú kányabangita, 

a szúnyoglábú bibircsvirág, a rezes hölgymál, az illatos 
réti legyezőfű, az enyves szegfű, a szittyó. (Ne higgyék, 
hogy mindezeket magamtól felismertem, megneveztem 
volna, természetjáró vezetőnknek köszönhetően vagyok 
jól informált.) Élmény a különböző színű orchideafélék 
látványa, ezen a területen hektárokon virágzik ugyanis 
e védett virág több fajtája, mint a fehér színű sarkvirág 
vagy a lila színű pettyes levelű kosbor. És nyílik a terület 
másik védett virága, a zergeboglár, vagy közismert nevén 
a pünkösdi rózsa, ameddig a szem ellát, sárgára színezi 
a mező zöldjét. 

Meseszép ilyenkor a Csihányos. Most már azt is tu-
dom, hogy miért is Csihányos, mikor nem is csihányos, sőt, 
azt is, hogy nem igaz a mondás, miszerint nincsen rózsa 
tövis nélkül. Mert igenis van. A Csihányosban, a havasalji 
rózsa. Gyönyörű rózsaszín virágai most nyílnak. 

Hétköznapi elégedetlenkedéseinkkel elfoglalva ritkán 
vesszük észre a csodákat, pedig sokszor, mint ez esetben a 
Csihányos Csíkszeredától, karnyújtásnyira vannak tő-
lünk. Aztán meg sajnáljuk, hogy ez is elmúlt, az is eltelt, 
az pedig meg már örökre eltűnt, mielőtt mi megnéztük 
volna. Arról beszélgettünk Magdi nénivel, hogy milyen jó 
lenne, ha minél többen megismernék ezt a mesés területet, 
minél többen felkeresnék és gyönyörködnének benne. De 
vajon tényleg tudnánk úgy vigyázni rá, hogy sértetlenül 
megmaradjon? A zöld fűben futó ATV-nyomokban ha-
ladva – egyesek ugyanis terepmotorpályának használják 
a területet, miközben mások arra koncentrálnak, hogy 
lehető legkevesebb virágot tapossanak le – gondolkodtam 
ezen. Ránk lehet bízni a Fennvaló virágoskertjét?

Csodálatos világ – ránk bízva
              jegyzet n Forró-Erős Gyöngyi

A megyében nem a fa az egyetlen 
jövedelemforrás – jelentette ki Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök a 
hargita megye megújuló energia-
potenciáljáról, kiemelten a vízener-
gia felhasználásáról tartott csütör-
töki konferencián. 

hN-információ

Tekintettel az adottságokra, 
amelyekkel a megye ren-
delkezik, a helyi gazdasági 

stratégiájában is kiemelt szerepet 
biztosított Hargita Megye Tanácsa a 
megújuló energia előállításának fej-
lesztésére. A zöldenergia a többi gaz-
dasági húzóág mellett az a terület, 
amely jelentős bevételeket hozhat a 
megyének, elsősorban a helyi taná-
csoknak és a közösségeknek – fogal-
mazott a zöldenergia hasznosításáról 
tartott konferencián Borboly Csaba. 
Kijelentette, itt az ideje, hogy azt a 
kapacitást, amellyel a megye folyóvi-
zei rendelkeznek, a helyi közösségek 
céltudatosan kezdjék a maguk javá-
ra fordítani. A tanácselnök szerint 
nagyon időszerű ezen gondolkozni, 
mert már számos külföldi befektető 
érdeklődött bizonylatok után, hogy 
megszerezzék egy adott területen a 
beruházás jogát. 

– A gondok akkor keletkeznek, 
mikor ezek mögött nincs valós beru-
házási szándék, csak el akarják venni 
más vállalkozások, illetve maguk az 
önkormányzatok elől a kezdeménye-
zés elsőbbségét – mondta Borboly. 

– A konferenciával az volt a 
célunk, hogy a vízenergia-előállí-
tásban érintett polgármestereket, 

magánvállalkozókat összefogjuk, 
beszéljünk konkrétan a lehetősé-
gekről, továbbá pótoljuk azt az 
információhiányt, ami ebben a 
témakörben uralkodik – jelezte 
Miklóssy Ildikó, az energiatakaré-
kossági közszolgálat vezetője.

Hajdu Gábor megyei tanácsos a 
hazai támogatási rendszert ismertet-
te,  valamint azokat az intézkedése-
ket, amelyeket utólag hoztak az urba-
nisztikai bizonylatokkal és a vízügyi 
engedélyekkel való visszaélések ellen. 
Elsősorban a pályázókat 50 000 euró 
értékű garancia befizetésére kötele-
zik, amelyet a beruházás megvalósítá-
sakor visszakapnak, illetve visszavon-
nak 550 korábban kiadott engedélyt, 
amelyek esetében visszaéléseket ta-
pasztaltak. Ezáltal újra megnyílik a 
lehetőség a helyi tanácsok előtt, hogy 
rendelkezzenek a megújuló energia-
forrásaikkal, azonban a visszaélések 
visszaszorítására alkalmazott garan-
ciás megoldás hátrányosan érinti a 
beruházni szándékozó helyi tanácso-
kat, ezért megpróbálnak e téren is 
közbenjárni. 

A Hargita megyei körülmények-
nek kiválóan megfelelnek a 100 
kilowatt alatti teljesítményű törpe 
vízierőművek –  derült ki dr. ing. 
Cornel Ilincă, a Bukaresti Építészeti 
Egyetem hidrotechnikai tanszékve-
zetőjének előadásából. A szakember 
a gyergyóhollói turbinát hozta fel 
példának, kifejtve, hogy az egyszerű 
és kevésbé igényes turbinák működ-
tetése költséghatékonyabb, és ezek 
ingadozó hozam esetén is megszakí-
tás nélkül működnek.

KonferenCIA A vízenergIA hAsznosításáról

Patakokban folyó energia


