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A Nagy-Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület jóté-
konysági akciójának köszön-
hetően modern lakókocsiba 
költözhetett egy homoródre-
metei kisfi ú és édesapja, akik 
eddig egy istálló szegletében 
kialakított otthonban éltek. A 
jótékonykodók az akcióval a 
vadásztársadalom megítélésén 
is szerettek volna javítani.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

H áztartási gépekkel és egyéb 
eszközökkel is felszerelt la-
kókocsiba költözhetett be egy 

homoródremetei család a Nagy-Kü-
küllő Vadász- és Sporthorgász Egye-
sület jótékony akciójának köszönhe-
tően. Az édesapa és kisfi a eddig egy 
istálló szegletében élt – a vadászok 
mindössze annyit kértek a gyerek-
től, hogy tanuljon jól az iskolában. 
A sok résztvevőnek és más felaján-
lóknak köszönhetően közel 18 ezer 
lej gyűlt össze az egyesület által ta-
valy év végén meghirdetett jótékony-
sági vadászaton – fejtette ki lapunk-
nak Mărmureanu-Bíró Leonárd, a 
társaság igazgatója. Emlékeztetett, a 
gyűjtés célja az volt, hogy új otthont 
vásároljanak a homoródremetei An-
tal családnak, akik egy istálló sar-
kában laktak. A családfő kérésére 
az adományozók jól felszerelt lakó-
kocsi mellett döntöttek, amelyben 
nemcsak aludni, de tisztálkodni és 
főzni is lehet.

A kocsit, elektromos árammal mű-
ködő kályhát, hősugárzót, valamint 
ágyneműket és fazekakat adták át 
a napokban a kétfős családnak. Az 
igazgató elmondta, egyesületi tár-
saival azt tervezi, hogy kinti illem-
helyet is vásárolnak a családnak. A 
helyszínre érve rögtön felismertük 
a kisfi út, akivel már korábban is 
találkoztunk, miután a település 
határában megtámadta egy medve. 
A tízéves gyereket már régóta támo-
gatja Jakab Attila homoródszent-
mártoni polgármester, a vadász-
társulat elnöke, aki sokáig minden 

reggel utánament, hogy elhozza az 
iskolába, és a kisfi ú mai napig a pol-
gármesteri hivatalban tanul iskolai 
órái után. Széles mosollyal fogadta 
az adományt, és rögtön bement a 
lakókocsiba, ahol birtokba vehette 
a saját szekrényeit és külön ágyát. 
Mondta, hogy nagyon örül az új ott-
honnak. Megmutatta régi otthonát 
is, ahol helyszűke miatt szinte nem 
volt személyes tere, édesapjával egy 
ágyban kellett aludnia. Az édesapa, 
Antal István a nehézségek ellenére 
nagyon pozitív gondolkodású, az 
istállóban kialakított kis lakásnak 
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Istállószegleti hajlék helyett lakókocsi

A tízéves homoródremetei kisfi ú a jótékonykodásnak köszönhetően lakókocsiban élhet édesapjával 
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is örvendett, ahová a munkáltató-
ja jóvoltából költözhettek be. Mint 
mondta, sok baj érte őket, de min-
dig bízott abban, hogy jóra fordul 
a sorsuk. A lakókocsit nézve csak 
annyit mondott, „ne haragudja-
nak, de nem kapok szavakat”, 
majd a meghatottságtól könnybe 
lábadt a szeme. Örömét csak az ár-
nyékolta be némileg, hogy volt fe-
leségével megromlott a viszonyuk, 
így csak ritkán találkozhatnak a 
testvérek. Feltett célja azonban, 
hogy a többi gyereke is hozzá ke-
rülhessen. Jakab Attila rámutatott, 
azért is döntöttek úgy, hogy a ho-
moródremetei gyermeket támo-
gatják az egyesület jótékonysági 
akciójával, mert jól látszik, amióta 
szárnyaik alá vették a kisfi út, azóta 
a tanulmányi eredményei is jelen-
tősen javultak.

Mărmureanu-Bíró Leonárd hang-
súlyozta, jótékonysági akciójukkal 
a vadásztársadalom megítélésén 
is szerettek volna javítani. „Ha fa-
lun szeretnek is minket, a városi-
ak többsége gyilkosokként gondol 
ránk. Szeretnénk, ha mindenki 
megértené, hogy nem az öldöklés a 
célunk, mi csak a szükséges rosszak 
vagyunk, akik egyensúlyban tartják 
a vadállományt” – szögezte le. Az 
egyesület azt tervezi, hogy ezentúl 
minden évben megszervezik a ro-
mániai vadásztársulatokban egye-
dinek számító jótékonysági akciót. 
A cél, hogy minden alkalommal 
segíteni tudjanak egy-egy rászoru-
ló családnak, tehetséges gyereknek 
vagy az ő javukat szolgáló civil szer-
vezetnek, intézménynek.

 » Azért is 
döntöttek úgy, 
hogy a homoród-
remetei gyerme-
ket támogatják 
a jótékonysági 
akcióval, mert jól 
látszik, amióta 
szárnyaik alá 
vették a kisfi út, 
azóta a tanulmá-
nyi eredményei 
javultak.

 » GEBE ZOLTÁN

Médiakonferenciát tartottak a 
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-

mányegyetem másodéves újságíró 
szakos hallgatói a hét végén a politi-
ka, közigazgatás és kommunikációtu-
dományi kar épületében. A rendezvé-
nyen számos izgalmas programpont 
várta a résztvevőket. Az első előadást 
Halmágyi Zsolt MÚRE-díjas sport-
fotós tartotta, aki utazásai során 
tapasztalt élményeiről beszélt, kü-
lönleges teleobjektíveket mutatott a 
közönségnek, és a médianapok általa 
elbírált fotópályázata nyertesét is ki-
hirdette. A verseny győztese Szövérfi  
Adrienn lett, aki 200 lejes pénzju-
talomban részesült. A rendezvény 
előadója volt a közszolgálati tévé ko-
lozsvári területi stúdíójának műsor-
vezető-szerkesztője, Orbán Katalin, 
aki bemutatta a közönségnek az erdé-
lyi származású, Izraelben élő 99 éves 
holokauszttúlélővel készített interjú-
ját. A résztvevők Moll Zoltán Enge-
detlen című fi lmjét is megtekinthet-
ték. A médiakonferencia keretében 
Gyéresi Júlia marosvásárhelyi egye-
temi adjunktus tartott műhelymun-
kát, majd a Campus és a Perspektíva 
diáklapok korábbi, illetve jelenlegi 
tagjainak részvételével tartottak ke-

rekasztal-beszélgetést. A szombati 
program első előadását Lukács Csa-
ba, a Magyar Hang című magyaror-
szági hetilap lapigazgatója tartotta. 
Újságírói szakmája mellett tagja a 
Baptista Szeretetszolgálatnak is, így 
több alkalommal vett részt környeze-
ti katasztrófa által sújtott vidékeken 
mentőakciókban. Ezzel kapcsolatban 
néhány számára emlékezetes törté-
netet is megosztott a közönséggel: 
nemrégiben Kambodzsából kellett 
hazavinnie egy magyarországi haj-
léktalant, akit az ottani hatóságok 
őrizetbe vettek, mert nem tudta iga-
zolni magát. Újságírói karrierje alatt, 
elmondása szerint több mint 140 
országban járt, utazásai során ve-
szélyes helyzetekben is meg kellett 
állnia a helyét. Nemrégiben Venezu-
elában is megfordult, az ott tapasztalt 
körülményekről és nehézségekről is 
beszélt. A médianapokat Tibori Sza-
bó Zoltán előadása zárta: a kolozsvári 
újságíró három korábbi írását olvasta 
fel, amelyek erőteljesen érzékeltet-
ték azt, hogy a háborús helyzetek 
mennyire megviselhetik a helyszínre 
kiküldött tudósítókat. Arra is kitért, 
hogy egy operatőrnek milyen nehéz 
ilyen helyzetben végeznie a munká-
ját, hisz robbantások közepette kell 
mozdulatlanul állnia, s csak a feladat 
végzésére koncentrálhat.

Médianapok Kolozsváron

Lefutották a krónikások is a kolozsvári maratont

A borús időjárás ellenére csaknem nyolcezren futottak tegnap délelőtt Kolozsváron a nemzetközi 
Wizz Air-maratonon. A kilencedik alkalommal szervezett megmérettetésen szerkesztőségünk né-
hány tagja is részt vett, a 42 kilométeres távot négyes váltóban sikeresen leszaladták. A verseny-
zők harminchét országból érkeztek, többek között az Egyesült Államokból, Indiából, Japánból, 
Kenyából. A résztvevők a Kolozsvár Arénától és környékéről vágtak neki az öt és tíz kilométeres 
távoknak, illetve a félmaratonnak (21 km) és maratonnak (42 km).

 » FOTÓ: JAKAB MÓNIKA




