
Pénteken délután fél négykor a 
megyeháza galériájában mutatják 
be Sarány István és Péter Alpár 
új könyvét, a Mesés Székelyföld 
második kötetét. Az első Alcsík, 
valamint Csíkszereda és környé-
ke nevezetességeit vitte közelebb 
a gyermekekhez, a most megjele-
nő pedig Felcsík és Gyergyó lát-
nivalóit foglalja össze. A könyv-
bemutató kapcsán a szerzőket 
kérdeztük az új kötetről.

– A Mesés Székelyföld mesélője 
kollégánk, Sarány István. Hogyan 
jött az ötlet, hogy mesés útikönyvet 
írjon gyermekeknek?

– Munkám része az utazás, 
ezenkívül gyermekeinkkel is sza-
badidőnkben gyakran utazunk, így 
legalább az autóban vagy a közös 
célpontban együtt a család. S ha 
érdekesebb helyen járunk, olyan 
helyen, ahol már jártam, vagy ami-
ről tudok egy-két történetet, ott – a 
lehetőségek szerint – megállunk 
és mesélünk. Ha meg sietős a dol-
gunk, akkor is marad a történet, a 
mesélés. Tehát az íráshoz szükséges 
élményanyag adott volt. Ez talál-
kozott szerencsés módon Hargita 
Megye Tanácsának elnöke és mun-
katársai elképzelésével, miszerint a 
gyermekekkel kellene megismertet-
ni a megyét, a Székelyföldet. Aztán 
már csak dolgozni kellett: a szerző-
nek írni, az illusztrátornak rajzolni, 
a kiadónak pedig előteremteni a 
megjelenéshez szükséges pénzt. 

– A könyvben együtt van múlt és 
jelen, a történelmi legendák mellett 
a közelmúlt eseményeit és a mai hét-
köznapokat is megtaláljuk...

– Valóban, együtt van a jelen 
és a múlt, lévén, hogy ebben a tér-
ségben minden szegletnek legendás 
múltja van. Azonban nem mélyü-

lök el ennek a múltnak a bemutatá-
sában, ugyanis nem ez a kötet célja, 
s különben is megtették, megteszik 
azt sokan mások szakavatottabban. 
Csupán annyiban utalok e legen-
dákra, amennyi ahhoz szükséges, 
hogy a gyermekek képzelőerejét 
megmozgassa, vagy hogy érthetőb-
bé váljanak a mai történések. Tehát 
amolyan honismereti kalauzt, gyer-
mekeknek szánt útikönyvet akar-
tunk összehozni. 

– Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 
után hova utazik majd nagyszülei-
vel Zolika és Annácska?

– Zolika és Annácska immár a 
szüleivel barangol Udvarhelyszé-
ken, hamarosan ezt a munkát is 
befejezem.

– Péter Alpár társszerzője a 
könyvnek, a „négykezeshez” az ő mű-
vészkezeire is szükség volt. Illusztráci-
óiban felismerhetők az egyes vidékek 
jellegzetes tájai, a falvak nevezetessé-
gei. Háromszékiként honnan ismeri 
ennyire a megrajzolt tájegységeket, a 
csíki, gyergyói és kászoni falvakat?

– Háromszék lombhullató er-
dőkkel borított hegyei és dombjai 

között, amik színekben folyamato-
san követik az évszakok váltakozá-
sát, otthon vagyok. Mindig öröm 
látni őket. A büszke csíki fenyve-
sekre viszont mindig jó rácsodál-
kozni, s ezt mindig megteszem, 
mikor erre járok. Ezért nagy öröm 
volt végigrajzolni Csíkországot. A 
különböző helyszínek, épületek, 
tájrészletek hitelessége a könyv 
koncepciójának része, hiszen a 
szórakoztatáson túl nagyon fontos 
honismereti szerepe is van a me-
séknek és rajzoknak. Megismer-
tetni szűkebb hazánk, Székelyföld 
értékeit a gyermekekkel.

– A rajzok tele vannak humor-
ral. Minden hegynek például bajsza 
van. Biztos benne, hogy nálunk a he-
gyek mind férfiak?

– Jó a kérdés! A hegyek rajzai-
mon azokká a mindentudó bölcs 
öregekké nemesülnek, akik végig-
nézték történelmünket, ott voltak 
falvaink, legendáink, meséink szü-
letésénél. Mindentudók. Az öreg-
emberek sokat mesélnek, miköz-
ben kipödrik bajuszukat, és a csíki 
hegyekben van valami férfias erő, 
büszkeség.
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Tanulmányút

A Magyar Köztársaság Nem-
zeti Erőforrás Minisztériu-
ma és a Balassi Intézet által 

meghirdetett miniszteri ösztöndíjas 
részképzős tanulmányútra be lehet 
nyújtani a pályázati csomagot. Pályá-
zati kategóriák: 1. Teljes szemeszteres 
részképzés – a nappali tagozatos szü-
lőföldi felsőoktatási alapképzésben 
résztvevőknek; 2. Teljes szemeszte-
res részképzés – a nappali tagozatos 
szülőföldi magiszteri képzésben 
résztvevőknek; 3. Egyéni részképzős 
tanulmányút– a nappali tagozatos 
szülőföldi felsőoktatási alapképzés-
ben résztvevőknek; 4. Egyéni rész-
képzős tanulmányút – a nappali 
tagozatos szülőföldi magiszteri kép-
zésben résztvevőknek; 5. Csoportos 
részképzős tanulmányút – a nappali 
tagozatos szülőföldi felsőoktatási 
alapképzésben résztvevőknek. Bő-
vebb információ a www.omdsz.ro és 
a www.oktatas.ro oldalon.

HKT-dönTés dánFAlván

Új tanácsosokat iktatnak be
A Helyi Küldöttek Tanácsa (HKT) 
döntésének értelmében az 
RMdsZ-listán soron következő 
Both Ágoston és Both Norbert 
töltheti be Csíkdán falva helyi 
tanácsában a múlt héten meg-
üresedett két pozíciót. A frakció 
jelöltet állított az alpolgármeste-
ri tisztség betöltésére is.

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Öt személynek küldött érte-
sítőt a csíkdánfalvi tanács 
RMDSZ-es frakciója, fel-

kérve őket, hogy tanácsosként ve-
gyenek részt a helyi önkormányzat 
munkájában. A határidő lejártáig 
hárman vállalták a felkérést – közöl-
te az ügyben összehívott HKT-ülés 
fejleményeiről Gál Kálmán önkor-
mányzati képviselő. A helyi tanács 
RMDSZ-es frakcióvezetője szerint 

– miután egy héttel ezelőtt Lukács 
Gábor és Dobos László visszaadta 
mandátumát – Both Ágoston és 
Both Norbert tölthet be tanácsosi 
tisztséget. Gál szerint tárgyaltak az 
alpolgármesteri tisztségről is: azt – 
beiktatása után – feltehetően Both 
Norbert töltheti majd be.

Mint azt lapunkban korábban 
jeleztük, Süket Jenő polgármes-
ter elhunytával fennakadásokkal 
szembesült a dánfalvi helyi ta-
nács: Gáll Attila alpolgármester 
átvette a településvezetői tiszt-
ség prerogatíváit, az ő helyére az 
MPP-s színekben mandátumot 
szerzett, de magát függetlennek 
tartó Ambrus László kívánt lépni. 
A 7-4 arányban többségben lévő 
RMDSZ-es tanácsosi frakció vi-
szont maga akart jelöltet állítani, 
arra hivatkozva, hogy a település a 
szövetség jelöltjeinek szavazott bi-
zalmat, így a felelősség is az övék.

hirdeTÉs

MeGisMeRTeTni sZéKelyFöldeT A GyeRMeKeKKel

Megállunk és mesélünk

ifj. Koppándi Jenő a koncertmester és a szólista a Csí ki Ka-
marazenekar december 18-i, vasárnap esti csík sze redai koncertjén. 
A református templomban este 6 órakor kezdődő hangversenyen 
Fe lix Mendelssohn-Bartholdy d-moll hegedűversenye hallható, 
felcsendül Samuel Barber: Ada gio; Benedetto Marcello: Intro-
duzione, Aria e Presto, valamint Benjamin Britten: Simple Sym-
phony című alkotása. A hang verseny szervezője Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, illetve a Csíki Kamarazene-
kar Egyesület, társszervezője Hargita Megye Tanácsa.


