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MOL N Á R M E L I N DA

„A Jobb velünk a világ! elne-
vezésű rendezvényen, néhány 
ezer ember jelentében szeretnénk 
megköszönni alapítványunk ne-
gyedszázadát mindazoknak, akik 
segítettek. Nem merném kiszá-
molni, hogy a huszonöt év alatt 
hány liter vizet fogyasztottunk el, 
mennyi levest főztünk, hány fog-
kefét használtak el gyermekeink. 

Létszükségleteinket emberek jó-
sága adta össze. Az irántuk érzett 
ragaszkodást szeretnénk gyerme-
keinkkel kifejezni.

Nem csak kérés, hála is van. Há-
la, amely nagyon szép evangéliumi 
üzenet – ennek szeretnénk hangot 
adni. Munkatársaim közül is sze-
retnék majd néhányat kiemelni. Az 
egyik nevelőnőt, aki a kezdetektől 
nálunk dolgozik, és eddig három-
száz gyermeket nevelt fel, illetve azt 
a jótevőnket, aki társaival évente 
egy hetet arra áldoz, hogy minden 

gyermekünk csizmáját megtöltse 
Mikulás-ajándékokkal. De a köszö-
net mindazoknak szól, akik mások 
gyermekét befogadják.”

Az alapítvány működése óta 
nem volt arra példa, hogy ennyi 
gyermekük egy helyen legyen – 
mondta elérzékenyülve Csaba test-
vér. Sokaknak a nyáron készült 
el az első útlevele, most lépik át 
életükben először az országha-
tárt. Az udvarhelyszéki napközik 
küldötteinek autóbuszköltségét és 
okmányait egy udvarhelyi jótevő 
gyermeknapi felajánlásából bizto-
sították. Nagyon készülnek, saját 
készítésű ajándékokat is vittek.

Szeptember 13-án a Papp Lász-
ló Budapest Sportarénában az 
alapítvány gyermekeivel fellép 
Szikora Róbert, az EDDA, Oláh 
Ibolya, Presser Gábor, és még so-
kan mások – együtt mutatva meg, 
hogy jobb velük a világ.

Szentmártonban koncertezik a Piramis
Első alkalommal rendeznek falunapot a hét végén Homoródszent-

mártonban. A szombati esemény reggel a fúvószenekar ébresztő-

jével kezdődik, majd délelőtt tíz órától a település központjában 

átadják a felújított emlékművet, 11 órától pedig ökumenikus isten-

tiszteletet tartanak a focipályán. Az ünnepélyes megnyitó délután 

egy órakor lesz, ezt követően barátságos futballmérkőzésre várják az 

érdeklődőket. Három órától kulturális műsorok, öt órától pedig tűz-

oltó-bemutató szórakoztatja majd a jelenlévőket. Este héttől fellép a 

Terra Siculorum, majd kilenctől a Piramis együttes koncertezik, végül 

pedig tűzijáték zárja a napot. A rendezvényen lesz vásár, főzőverseny 

és gyerekprogramok is.

Hármas ünnep Szentegyházán
Tűzoltó- és termésnapot, valamit fúvóstalálkozót tartanak szombaton 

Szentegyházán, a műgyepes pálya mellett. A rendezvény reggel nyolc 

órakor zenés ébresztővel kezdődik, majd tíz órától a tűzoltó-egyesü-

letek és a fúvószenekarok felvonulásával folytatódik. Ezt követően 

ünnepi beszédek hangzanak el, majd megáldják az idei termést, és 

megnyitják a kirakodóvásárt. Tizenkét órától kezdődnek a kulturális 

programok: lesz versmondás, bemutatkoznak a fúvószenekarok, fellép 

a Gold Band zenekar, a Gold Dance tánccsoport, Opra Levente, vala-

mint a Hüpürcsös Néptáncegyüttes és a Szentegyházi Népi Zenekar. 

Délután négy órától tűzoltó-vetélkedőt tartanak.

Lakossági fórum Bethlenfalván
Szeptember 11-én, kedden 18 órától tartják a Kútmocsár urbaniszti-

kai terv bemutatását a Bethlenfalvi Művelődési Házban. A város egy 

zo nális urbanisztikai tervet rendelt meg a Kútmocsár övezet újragon-

dolására, melyet a csíkszeredai Arhitectura Kft. készít. A tanulmányo-

zott övezet 324 999 négyzetméteres, és több mint 270 tulajdonosa 

van. A terv a Bethlenfalvi út, valamint a Lakatosok, Lakatos István, 

Termés és Keresztvápa utca közötti területet tanulmányozza és 

szabályozza. Az urbanisztikai terv témája: újraparcellázás, infra-

struktúra létrehozása, a Kipi-Kopi napközi új bejáratának kijelölése, 

valamint az esővíz-elvezetés megoldása. Székelyudvarhely Polgár-

mesteri Hivatala felhívja az érintettek figyelmét, hogy jelenjenek meg 

a lakossági fórumon.

Ilyen ünnep nem volt még Zetelakán
Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án megáldatják és bemutat-

ják a zetelaki plébániatemplom új orgonáját. A szombaton délután fél 

egykor kezdődő búcsús liturgia főcelebránsa Miguel Maury Buendía 

apostoli nuncius, a Szentszék romániai és moldovai nagykövete lesz. 

A búcsúra triduummal készül az egyházközség. Szerdán, csütörtökön 

és pénteken az este hét órakor kezdődő lelkigyakorlatos alkalmakon 

az elmélkedéseket Korom Imre, a gyergyószentmiklósi Munkás Szent 

József Egyházközség plébánosa mondja. A szentmiséket az Erdélyi Má-

ria Rádió élő adásban közvetíti. Szombaton délelőtt fél tizenkettőkor a 

zetelakiak a település Udvarhely felőli bejáratánál fogadják a szentszé-

ki nagykövetet. Az ünnepélyes vonuláson közreműködik a csíkszent-

simoni fúvószenekar. A templomban Papp Antal plébános köszönti a 

nunciust. A liturgián a Madéfalvi Schola, a Székelyföldi Filharmónia 

művészei és az egyházközség Boros Valér Kórusa szolgál. A hangszer-

királynőt Pap Attila orgonaművész és Pap Csongor szólaltatja meg.

Lajkó – Cigány az űrben Udvarhelyen is
Lengyel Balázs Lajkó – Cigány az űrben című filmjét mutatják be szep-

tember 9-én, vasárnap 18, illetve 20 órától a székelyudvarhelyi Stúdió 

Moziban. A vetítés után közönségtalálkozó lesz a rendezővel.

1957 elején a nagy Szovjetunió úgy dönt, baráti országai közül Ma-

gyarországnak ad esélyt arra, hogy kiválassza a földkerekség első 

kozmonautáját, aki majd az első ember lehet az űrben. Karmazsin Jenő 

elvtárs, a Kunmadarasi Vörösiszap Termelőszövetkezet elnöke tudja is, 

ki lehetne a legmegfelelőbb jelölt a nagy utazásra: Serbán Lajos, azaz 

Lajkó, ahogy mindenki hívja, gyermekkora óta betegesen vonzódik a 

csillagokhoz. Ezt a vonzalmat nem kis részben anyjának köszönheti, 

aki beavatta a cigány asztrológia rejtelmeibe, és sajnálatos módon, 

Lajkó egyik rosszul sikerült rakétakísérletének következtében, már 

nem lehet velük. Lajkó egész életét egyetlen célnak rendeli alá: eljutni 

az űrbe, és ott bocsánatot kérni anyjától. Amikor Lajkót kiválasztják 

az űrutazásra, még nem is sejti, hogy álmai nem véletlenül válnak épp 

most valóra. Ám előbb Bajkonurban, egy különleges verseny keretében 

dől el, hogy a magyar Lajkó, a német Helga Mengele, az észt Ilmar vagy 

a mongol Timuzsin lesz-e a szerencsés kiválasztott, a versenyt ráadá-

sul maga Leonyid Brezsnyev elnökli. Közben pedig Lajkó apja is újra és 

újra feltűnik, tovább bonyolítva a főhős kalandjait. Jegyek elővételben 

a Mr. Music Zeneboltban (Kossuth Lajos utca), illetve vetítés előtt a 

helyszínen vásárolhatók.

• R ÖV I D E N 

Jobb velük a világ
Rászoruló gyermekek ünnepelnek együtt Budapesten

• Közel félezer gyermek utazott el Budapestre, hogy 
részt vegyen a dévai Szent Ferenc Alapítvány létrejöt-
tének 25. évfordulójára szervezett jubileumi program-
sorozaton. A gyermekek együtt énekelhetnek majd 
neves előadókkal, köztük Presser Gáborral, Pintér Bé-
lával és a Republik együttessel. Az eseményről Böjte 
Csaba testvért kérdeztük.

Több generáció növekedett fel a Szent 

Ferenc Alapítvány óvó szeretetében

▴   A R C H Í V F E LV É T E L :  B A L Á Z S K ATA L I N

K I S S J U DI T

Eredményt hirdettek a dráMÁzat 
IV. elnevezésű drámapályáza-
ton, amelyet a székelyudvarhelyi 

Tomcsa Sándor Színház és a nagy-
váradi Szigligeti Színház írt ki. Idén 
83 alkotás érkezett magyarországi 
és romániai alkotóktól. A beérkezett 
pályaműveket a kategóriánként ösz-

szeállított, romániai és magyarországi 
színházi szakemberekből álló zsűri bí-
rálta el. A debüt kategóriába 32 magyar 
nyelvű pályamű érkezett. A drámaÍRÓ 
kategóriába 24 magyar nyelvű, szín-
padon még be nem mutatott és írásos 
formában még nem publikált drámát 
küldtek olyan alkotók, akiknek más 
művei már megjelentek nyomtatás-
ban. A dramAUTOR kategóriában 27 
román nyelvű drámával jelentkeztek 
az alkotók. A debüt kategóriában a 

zsűri Oláh-Horváth Sári Gyerekjáték 
című írását tartotta a legjobbnak, 
második lett Scipiades Erzsébet Mo-
csár812 című drámája, harmadik 
helyezést ért el Zsidó Ferenc Ellógni 
egy forradalmat című munkája.  A 
drámaÍRÓ kategóriában Krusovszky 
Dénes Az időjárás Skóciában című írá-
sával nyert, második lett Hatházi And-
rás Kovács János meghal című műve, 
a harmadik helyezett Szíjártó Tímea 
Aletta A panzió című drámája lett.

Eredményt hirdettek a dráMÁzaton




