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Erdélyi gyermekotthonok is 
támogatásban részesülnek 
az Egy Vérből Vagyunk ala-
pítvány tavaly év végi jóté-
konysági akciója révén. Gui 
Angéla, az egyesület alapítója 
a Fuss pont most esemény 
sikeréről, a kezdeményezés 
céljáról beszélt lapunknak.

 » BEDE LAURA

S záz pár sportcipőt kapnak 
szombaton délelőtt a Maros 
megyében található magyar-

fülpösi Szivárvány Házban élő gye-
rekek. A Fuss pont most elnevezésű 
akció keretében megvásárolt lábbeli-
ket Gui Angéla, a szervező Egy Vérből 
Vagyunk alapítvány alapítója adja át 
az esemény főszponzorával, Potápi 
Árpád Jánossal, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikáért felelős államtitká-
rával. „Önkéntes munkában évek óta 
szervezek jótékonysági eseményeket 
határon túli gyermekotthonok javá-
ra. Tavaly szilveszterkor jótékonysági 
futás keretében sikerült összegyűj-
tenem 60 ezer kilométert, vagyis a 
Fuss pont most esemény során a világ 

minden táján élő magyarok futottak 
azért, hogy az alapítványom cipőt 
tudjon venni a rászoruló gyermekek 
számára” – mondta a Krónika érdek-
lődésére Gui Angéla. Hozzátette, az 
eseményhez több mint hatezren csat-
lakoztak, ennyi személy regisztrálta 
kilométereit. Mint kifejtette, Kana-

dától Ausztráliáig sokan jelentkez-
tek, de nagyon sok erdélyi, felvidéki 
csatlakozott, például két kárpátaljai 
gyermekotthon összes lakója szakadó 
esőben futott 60 kilométert. Volt, aki 
100 kilométert futott szilveszterkor, 
volt, aki élete első félmaratonját fu-
totta le.

A diaszpóra magyar közösségei-
nek pedagógusai a teljes Kárpát-me-
dencéből csatlakoztak az esemény-
hez. „Így adtak össze 500 cipőre való 
pénzt szponzoraim, ebből százat 
szombaton átadunk a magyarfül-
pösi Szivárvány Házban, tavasszal 
pedig a marossárpataki (Maros me-
gye) otthonba viszem el a lábbeliket, 
de kapnak még felvidéki rászoruló 
gyermekek és magyarországi gyer-
mekotthonok lakói is” – részletezte a 
nagykárolyi születésű alapítványve-
zető. Az esemény fővédnökei Lubics 
Szilvia és Maráz Zsuzsanna magyar-
országi ultrafutók.

„Legyen a mozgás öröme az, ami 
összeköt bennünket, a cipő hiánya 

MÁR HÉTVÉGÉN ELJUTNAK A CIPŐK A MAGYARFÜLPÖSI SZIVÁRVÁNY HÁZBA, A MAROSSÁRPATAKI GYERMEKOTTHONBA TAVASSZAL

„A mozgás öröme az, ami összeköt minket”

Gui Angéla és Potápi Árpád János (zászlóval) az elmúlt években szervezett jótékonysági futások egyikén

FO
TÓ

: 
EG

Y 
VÉ

RB
Ő

L V
AG

YU
NK

 A
LA

PÍ
TV

ÁN
Y/

AR
CH

ÍV

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
SE

PS
I O

SK
 S

ZU
RK

O
LÓ

K 
HI

VA
TA

LO
S 

O
LD

AL
A

ne akadályozza a gyermekeket 
abban, hogy sportolni tudjanak. 
Szeretnénk célt mutatni a gyer-
mekeknek, kezdjenek el mozogni, 
futni, küzdjenek, és tegyenek min-
den nap azért, hogy idén nyáron 
velünk együtt futhassák le az utolsó 
kilométereket, amikor az ő Szivár-
vány Házukba érkezünk Budapest-
ről” – fogalmazott az ötletgazda. Ar-
ról is beszámolt lapunknak, hogy a 
júliusra tervezett futás útvonala Bu-
dapest–Nagyvárad–Kolozsvár–Ma-
gyarfülpös–Marosvásárhely–Széke-
lyudvarhely–Tusnád. Az Egy Vérből 
Vagyunk mottójú esemény során 
900 kilométert teljesítenek azért, 
hogy másokon segítsenek. „A szlo-
genünknek kettős üzenete van: egy 
vérből vagyunk a határon túli ma-
gyarokkal, velük összetartozunk. 
De egy vérből vagyunk mi mindany-
nyian, és vér csak vérrel pótolható, 
ezért Magyarország területén az 
útvonal mentén véradó napokat 
szervezünk. Aki vért ad, az is adako-
zik, mégpedig abból ad, ami neki a 
legdrágább” – hangsúlyozta a szer-
vező. Mint kifejtette, a futást felkért 
ultrafutók teljesítik, hozzájuk lehet 
naponta több ponton csatlakozni 
akár egy-két kilométer erejéig. Em-
lékeztetett, az esemény fővédnöke 
minden évben a magyar köztársa-
sági elnök felesége, Herczegh Ani-
ta, aki eddig minden évben ott volt, 
amikor célba értek egy határon túli 
magyar gyermekotthonban.

Gui Angéla a korábbi években 
szervezett jótékonysági események 
között megemlítette többek között 
a 2015-ös Fuss egy tökéletes világért 
nevű adománygyűjtő váltófutást, 
amely során 5 nap alatt 500 kilomé-
tert tettek meg Budapesttől Déváig, 
Böjte Csaba atya gyermekei javára. 
Ugyanakkor 2018-ban Kárpátaljára, 
2020-ban Délvidékre szervezett vé-
radással egybekötött adománygyűj-
tő futást.

 » A Fuss pont 
most esemény 
során a világ 
minden táján élő 
magyarok futottak 
azért, hogy az 
alapítvány cipőt 
tudjon venni a 
rászoruló gyerme-
kek számára.

 » BÍRÓ BLANKA

E redeti módon készülnek a szom-
bati Sepsi OSK–Astra Giurgiu mér-

kőzésre a sepsiszentgyörgyi csapat 
szurkolói. A Székely Légió a közös-
ségi oldalon hirdette meg, hogy ha 
már nem vehetnek részt személyesen 
a meccsen, akkor az azt megelőző 
napokban építsenek hóembereket 
a lelátókra. Az ötletről egyeztettek a 
Sepsi OSK fociklubbal, az első „hó-
szurkolók” már elkészültek, pénteken 
a stadion nyitva áll, bárki bemehet, és 
elkészítheti a hóemberét. Szombaton 
a 12:30-kor kezdődő mérkőzés előtt 
erre már nem lesz lehetőség, akkor a 
stadiont lezárják, ám a szurkolók ab-
ban bíznak, addigra annyi hóember 
készül, hogy a televíziós közvetítésen 
is jól látszanak majd, és ezzel támoga-
tásukat közvetítik.

„A jelenlegi helyzetben, ha szemé-
lyesen nem is lehetünk ott a stadi-
onban, azért megmutathatjuk, hogy 
vagyunk, és kitartunk a csapat mel-

lett!” – olvasható a Székely Légió fel-
hívásában. Arra kérik a csatlakozó-
kat, a hóembereket „öltöztessék fel”, 
tegyenek rájuk piros sálat, szalagot, 
hogy a Sepsi OSK klub hivatalos pi-
ros-fehér színében pompázzanak. 
Abban bíznak, hogy bár az idő felme-
legszik, a hóemberek nem olvadnak 
el, alapanyag pedig csütörtökön volt 
bőven, a lelátókon és a stadion körül 
térdig ért a hó.

A szurkolók kijelölték a szektorokat 
is, ahol a székekre el lehet helyezni a 
hóembereket, tulajdonképpen a stadi-
on főtribünjének kivételével bárhova 
lehet hóembert „ültetni”. A szurkolók 
hangsúlyozzák, nem tesz jót, hogy 
nem vehetnek részt a mérkőzéseken, 
ezért igyekeznek különböző kezde-
ményezésekkel fenntartani a hangu-
latot, ugyanakkor a játékosoknak is 
üzennek ezzel, hiszen vannak nemrég 
leigazolt focisták, akik még nem ta-
pasztalhatták meg, milyen a hangulat 
egy mérkőzésen, amikor tele vannak a 
lelátók.

Hóembereket építenek a lelátóra a sepsiszentgyörgyi focicsapat szurkolói

A szurkolókat arra kérik, a hóemberek pompázzanak a Sepsi OSK klub hivatalos piros-fehér színében

Az akciók szervezője szerint szeretnének célt mutatni a gyerekeknek




