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Erőss Zsolt jó fizikai és szellemi állapotának köszönheti sikereit fotó: csíki zsolt

banán és egy szál rózsa

Bolyai szellemében versenyeztek
Közel hatszáz gyerek vett részt a 
Hargita megyében első alkalom-
mal megszervezett Bolyai csapat-
versenyen matematikából. a leg-
jobbak díjazását tegnap tartották. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

2004-ben Budapest három ke-
rületében indították útjára a 
Bolyai csapatversenyt magyar-

ból és matematikából. A verseny any-
nyira népszerű lett, hogy idén, első 
alkalommal Hargita megye is be-
nevezett. Az évfolyamonként szer-
veződött négyfős csapatok számára 
matematikából 13, akár több helyes 
választ is tartalmazó tesztkérdések-
ből és egy kidolgozandó feladatból 
álló próbát kellett kiállniuk. A 145 
Hargita megyei csapat közül a csík-
szeredai Nagy Imre Általános Iskola 
ötödikeseinek és a ditrói Siklódi Lő-
rinc Általános Iskola hatodikosainak 
csapata jutott a döntőbe.

Hodgyai László, a verseny 
szer vezője elmondta, nálunk há-
rom köz pontban, a csíkszeredai 

Pe tőfi Sándor Általános Iskolában, 
Szé kelyudvarhelyen, a Móra Fe-
renc Általános Iskolában és Gyer-
gyóalfaluban, a Sövér Elek Szakkö-
zépiskolában szervezték meg a ver-
senyt. A vetélkedőn minden gyerek 
egy-egy banánt, és minden csapat 
egy rózsát kapott. A verseny mottója 
– „Az igazat érteni, a szépet érezni, 
a jót gyakorolni kell” (Bolyai János) 
– szellemében a csapatok az írásbeli 
próba után rózsájukat annak kellett 

átadják, akinek örömet akartak sze-
rezni. 

A Bolyai csapatverseny megyei 
díjazását tegnap tartották Csík-
szeredában. Minden részt vevő 
diák oklevelet kapott, a díjazottak 
pedig a verseny logójával ellátott 
pólót, könyvet vagy ördöglakatot 
vihettek haza. 

A Bolyai csapatverseny országos 
döntőjét november 26-án tartják 
Magyarországon.

A Hargita Megyei Kulturális Központ könyvajánlója

Ádám Gyula – Arcpoétika 

Ádám Gyula művé-
szeti tevékenységének 
a népművészettel való 
összefonódottsága egy 
egész élettörténet gyü-
mölcse. Etnofotósként 
a vidéki élet megannyi 
szegmensét, minden 
pillanatát igyekszik 
megörökíteni. Ezek 
a pillanatok köszön-
nek vissza ránk a fotó-
album Életfa, Dolog-
idő, Gyereksors, Tes- 
 ta mentum, In me mo-
riam és Zeneszóra fe-
jezeteiből. Az album 
mintegy száz portrét 
és életképet tartalmaz 

a szé kely és a moldvai csángó népéletből. A fotókat a művész gondolatai 
valamint sajtókivágások egészítik ki. 

A kiadvány terjedelme 140 színes oldal, ára 30 lej. Megvásárol-
ható a Hargita Megyei Kulturális Központ székhelyén (Csíkszereda, 
Temesvári sugárút, 4 sz.). Érdeklődni a 0266-372044-es  telefonszá-
mon, vagy a kultura@ccenter.ro címen lehet.

Ferencz Salamon Alpár főtanfelügyelő adta át a díjakat fotó: csíki zsolt

OxigénpalacK nélKül a halálzónában

Erőss Zsolt Csíkszeredában
Erőss Zsolt hegymászó oxigén-
palack nélkül jutott fel a világ 
negyedik legmagasabb pontjára, 
a himalája eurázsiai hegység-
rendszerben található Lhoce-
csúcsra. A Magyarok a világ 
Nyolcezresein sorozatban szer-
vezett Lhoce-expedíció tapasz-
talatairól tegnap este vetítéssel 
egybekötött élménybeszámolót 
tartott a csíkszeredai születésű 
hegymászó.

Pál Bíborka
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Erőss Zsolt és a magyar 
expedíció tagjai Nepál 
főváro sából, Katmanduból 

repülővel, majd 2900 méter ma-
gasságban a trópusi melegben 
gyalog, a tibeti nomád serpa 
törzs falvain keresztül haladt a 
Nepál és Kína határán húzódó 
Lhoce-csúcs felé.  A magyar csa-
pat tagjai 5000 méteren hagyták 
el az utolsó serpa települést, útjuk 
során innen már csak a hegymá-

szók számára kialakított pihenő 
alaptáborok nyújtottak számuk-
ra menedéket. Céljuk, a Hallga-
tás-völgyén fel, havas gleccsere-
ken és jéglabirintuson keresztül a 
Himalája 8501 méteres csúcsa. A 
hegymászók négyszer tették meg 
az alaptábor és a 7200 magasban 
jeges hegyoldalban fekvő tábor 
közötti szakaszt, amíg sikerült 
akklimatizálódniuk. Innen a ne-
gyedik megállóhely 8000 méte-
ren van, ezt követően „gyorsan 
kellett elérni a csúcsot és vissza”. 
Ebben a zónában oxigénpalack 
használata nélkül az emberi 
szervezet rendkívül jó fizikai és 
pszichés állapotot és edzettséget 
kíván. Erőss Zsolt számára külön 
megpróbáltatást jelentett sérült 
lábának az ellátása. 

– A meleg miatt nagyon iz-
zadt a lábam és vigyáznom kellett, 
hogy a jobb lábam csonkját a pro-
tézis ki ne sebesítse – mesélte a 
Segítő Mária iskola dísztermében 
tartott előadásán a hegymászó. 

Öt kórházi osztályt újíta-
nak fel. Vízben szülésre is le-
hetőség lesz hamarosan a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kór-
házban. A szülész-nőgyógyászati 
osztályon kívül az elkövetkező 60 
napban korszerűsítik az újszülött-, 
a gasztroenterológiai és az urológi-
ai osztályt, valamint a sürgősséget 
is. A tegnap elkezdett munkála-
toktól a szakorvosokkal való ellá-
tás javulását reméli Borboly Csa-
ba, a megyei tanács elnöke.


