
Kiváló útiKalauz,
de ajándéK is lehet

Csíkszékből
adnak ízelítőt

turistafilm, mozgóképes kisle-
xikon és fotóalbum – ez a három 
az egyben csomagolt kiadvány 
képezi a Csíki kóstolót, amelyet 
a Polgár-társ alapítvány megbí-
zásából és támogatásával, lelkes 
munkatársak közreműködésével 
valósított meg daczó Katalin és 
daczó dénes. a multimédiás tér-
kép bemutatóján ízelítőt is kap-
tunk a végeredményből.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Hét nap alatt, hetvenhét „kép-
ben” fedezték fel maguknak 
Csíkot azok az önkéntes 

turisták, akik kísérleti nyúlként vol-
tak a Csíki kóstoló címmel megjelent 
multimédiás termék – turistafilm, 
mozgóképes kislexikon és fotóalbum 
– első ízlelői. A két pécsi egyetemista, 
Weisz Eszter és Bényi Dávid egyhetes 
csíki barangolását megörökítő filmje 
a ráérősebb, kíváncsibb turistáknak 
lehet követendő példa. Jó időbeosz-
tással meg lehet valósítani az inkább 
népi értékeket vizsgáló alcsíki napot, a 
városi napot, a felcsíki napot, a közép-
csíki napot, a gyimesi napot, a piricskei 
napot és a borvizes napot is.

A Csíki kóstoló pénteki bemuta-
tóján a sajtó és az érdeklődők is íze-
lítőt kaptak a II. DVD menüjében a 
természeti értékek közül az Egyeskő 
történetéből, az épített örökségből 
pedig a csíkszeredai gimnáziumot 
bemutató videoklipből. A 64 perces 
filmet hordozó I. DVD-ről a két tu-
rista középcsíki napjába nyerhettünk 
betekintést. Nem kétséges, a két egye-
temista nem unatkozott egy percig 
sem, vendégszerető szállásadóik min-
den településen gondoskodtak arról, 
hogy hasznosan és élményekben 
gazdagon teljen ittlétük: láthattak 
kenyérsütést, lovas kocsin utazhattak, 
Eszter kipróbálhatta a kürtőskalács-
sütést is. A helyi ízek megismerésével 
vált teljessé az utazásuk.

A Polgár-Társ Alapítvány megbí-
zásából és támogatásával létrejött ki-
advány és a két DVD a szerző és szer-
kesztőpáros Daczó Katalin és Daczó 
Dénes szubjektív válogatását tükrözi. 
Bevallásuk szerint mindig gondot 
okozott, ha külföldi, magyarországi 
vendégeik érkeztek, hogyan is tudják 
legátfogóbban, az értékeket bemu-
tatva elkalauzolni a látogatókat. Egy 
másik motivációt az jelentett, hogy 
magyarországi televíziós ismerőseik 
jelezték, jönnének Csíkszékre turista-
filmet forgatni. Ekkor gondolt arra a 
Daczó házaspár, hogy ez mégis itte-
niek dolga lenne. Eredetileg a turista-
film ötlete született meg, de mivel a 
számos élmény, benyomás mellett 
a látnivalók adatolt, száraz bemuta-
tása nem illeszkedett a mozgóképek 
mellé, ezért készült el a hetvenhét csí-
ki látnivaló, érték-kép kislexikon-sze-
rű bemutatása. Daczó Katalin a ki-
advány előszavában is hangsúlyozza: 
„Megjegyzem, ez nem minden: Csík 
nemcsak hetvenhét, de hétszázhet-
venhét különlegességet tud nyújtani, 
nem csak az idelátogatónak, hanem 
az itt élőnek is.” 
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Csíkszeredai főgimnázium

Visszatért a kereszt

hirDetések

az intézmény egykori diákjaival 
és érdeklődő helybéliekkel együtt 
járták be Csíkszereda önkormány-
zati elöljárói a csíkszeredai fő-
gimnázium középső részét, ahol 
a napokban fejeződtek be a felújí-
tási munkálatok. a körséta célja 
azonban nemcsak az újjászületett 
épületrész megtekintése volt, ha-
nem a római katolikus egyház által 
alapított intézmény eredeti szim-
bólumainak visszahelyezése. a 
látogatás alatt az öregdiákok ün-
nepélyesen akasztottak keresztet 
az osztálytermek falaira.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro„Fogalmazhatunk úgy, hogy 

az 1948-as államosítás-
kor Krisztust kiverte a fa-

lak közül az akkori hatalom, hiszen 
minden keresztet és egyházi gyöke-
rekre utaló jelet próbáltak eltávo-
lítani az épületből. Fontosnak tar-
tottuk, hogy ezek a szimbólumok 
a felújítás nyomán visszakerüljenek 
a gimnáziumba. Előbb az épület 
homlokzatára került fel az aranyo-
zott kereszt, illetve az eredeti, a 
Róm. Kath. Főgimnázium felirat. 

A mostani séta során pedig az épü-
let belsejében az intézmény egykori 
diákjai, tanárai, szülői bizottsági 
elnökei helyeznek el kereszteket az 
osztálytermekben” – indította út-
jára a felújított épületrészt bejáró 
csapatot Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere. 

A keresztény szimbólum vissza-
helyezői között volt Nagy Benedek, 
a Volt Politikai Foglyok Szövetségé-
nek tagja, Korodi Attila parlamenti 
képviselő, Csúcs Mária, Becze Zol-
tán újságírók vagy Nagy Antal ta-
nár. Az egykori diákok mindegyike 

határozottan állította, hogy az alma 
mater nagyon sokat jelentett az itt 
tanuló fiatalok emberré válásában, 
a kommunista rendszer ellenére 
másféle igazi örök értékű szellemi-
séggel, tudással kerültek ki a padok 
közül az intézmény végzősei. „Az 
iskolának a háttérsugárzása a sztáli-
ni idők ellenére megmaradt, hiszen 
az államosítást követően is, a tanári 
kar nagyjából ugyanaz maradt” – 
fogalmazott Nagy Benedek.

A megtekintett központi épü-
letrész a leglátványosabb, hiszen 
itt találhatóak az épület legszebb 
helyiségei, mint például a kápolna-
terem, amelynek felújítása immár 
majdnem teljesen elkészült. Épül a 
szószék, a karzatra orgona kerül, de 
tervezik a terem vitrál-üvegeinek, 
festett ablakainak restaurálását is. 
Utóbbi munka elvégzéséhez szük-
séges harmincezer eurót különböző 
adományokból gyűjtené össze az 
önkormányzat.

Mint ismeretes, a Márton Áron 
és Segítő Mária római katolikus 
gimnáziumoknak otthont adó, 
100 éves, impozáns épület felújítá-
sára 2009-ben, a Regionális Ope-
ratív Program kiírását kihasználva 
pályázott sikerrel a megyeszékhely 
önkormányzata. A felújítás össz-
értéke 25 millió lej, ebből a városi 
és a megyei önkormányzat a be-
ruházás-finanszírozás negyedét, 
1 millió 650 ezer lejt biztosít. Az 
elképzelt ütemterv szerint a mun-
kálatokat 2012 végére fejezné be a 
kivitelező. 

A vallási szimbólumot valamennyi osztályteremben a gimnázium egykori diákjai helyezték vissza  fotó: mihály lászló


