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ÖRÖMMEL FOGADTÁK A GYEREKEK A BUDAPESTI ADOMÁNYT A MAGYARFÜLPÖSI OTTHONBAN

Befutottak a cipők a Szivárvány Házba

Egy cipőben járunk. Gui Angéla (balról a második) és Potápi Árpád a magyarfülpösi eseményen

Száz pár sportcipőt adott át 
a magyarfülpösi Szivárvány 
Házban élő gyerekeknek szom-
baton Gui Angéla, az Egy vérből 
vagyunk Alapítvány elnöke és 
Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára, a Fuss 
pont most elnevezésű esemény 
főtámogatója.

 » ANTAL ERIKA

J ó minőségű, márkás sportcipők, 
valamint tisztítószerek, édessé-
gek, játékok érkeztek szombat 

délelőtt a magyarfülpösi Szivárvány 
Házba, ahol a kis lakók, illetve a 
Maros megyei intézmény munkatár-
sai – élükön Ady István református 
lelkésszel – fogadták a Budapestről 
érkező adományt. Gui Angéla, a 
Nagykárolyból évekkel ezelőtt Ma-
gyarországra áttelepedett volt újság-
író, kétgyerekes családanya szívén 
viseli a nehéz sorsú gyerekek életét, 
ezért – amint arról beszámoltunk 
– már hatodik éve szervezte meg 
az Egy vérből vagyunk jótékonysá-
gi eseményt, amelynek jóvoltából 
adományokat gyűjt és szállít ma-
gyarországi és határon túli gyerekek 
számára.

„Tavaly szilveszterkor egy jóté-
konysági futás keretében sikerült 
összegyűjtenem 60 ezer kilomé-
tert, vagyis a Fuss pont most ese-
mény alatt a világ minden táján 
élő magyarok futottak azért, hogy 
az alapítványom cipőt tudjon ven-
ni a rászoruló gyermekek számá-
ra” – emlékeztetett a kezdemé-
nyező, hozzátéve, hogy minden 
megtett kilométer után 100 forint 
támogatást kapott az alapítvány, 
így sikerült 500 pár sporcipőt vásá-
rolniuk. Ezeknek a cipőknek fele a 
határon túli rászoruló gyerekeknek 
jut, az első 100 pár Magyarfülpösre 
érkezett az Ady István által irányí-
tott Szivárvány Házba.

Meleg étel, meleg ruha, szeretet
Potápi Árpád János, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára is részt vett a Szivár-
vány Házban szervezett esemé-
nyen. Elmondta, szilveszterkor ő 
is futott, mintegy tíz kilométert 

tett meg hideg esős időben, hoz-
zájárulva a nehéz sorsú gyerekek 
támogatásához. „A világ más-más 
tájain, mínusz 30 és plusz 10 Cel-
sius-fok közötti hőmérsékleten 
szaladtak magyarok azért, hogy 
valamennyi rászoruló gyereknek 
legyen sportcipője, hogy sportol-
hasson” – idézte fel a politikus. 
Az egészséges életmód mellett 
fontos az együvé tartozás erősí-
tése is – hangsúlyozta Potápi, aki 
arról is beszámolt, hogy a kezde-
ményezést a nemzetpolitikai ál-
lamtitkárság kétmillió forinttal, 
mintegy száz pár sportcipő árával 
is támogatta.

Az adományozóknak Ady Ist-
ván magyarfülpösi református lel-
kipásztor mondott köszönetet. A 
kezdeményező Gui Angélának kér-
désére válaszolva, hogy mi a titka a 
Szivárvány Ház működésének, azt 
válaszolta: lélek van benne. Hozzá-
tette: bár a futásban nem tud részt 
venni, naponta „szalad” a parókiá-
ról a Szivárvány Házba vagy Szász-
régenbe, rengeteg az intéznivaló 
ügyes-bajos dolgok miatt. Ugyan-
akkor Zsigmond Józsefnek, a Szász-
régenből Budapestre kitelepült 
mérnöknek, a Szórványmagyarság 
Gyermekekért Alapítvány elnöké-
nek is megköszönte, hogy hozzá-
járult az adományok szállításához. 
Valamint helyi munkatársainak, az 

otthonban dolgozóknak is köszö-
netét fejezte ki, akik „névtelenül 
dolgoznak”, hogy a gondjaikra 
bízott gyerekeknek mindenük 
meglegyen, ennivalójuk és meleg 
ruhájuk, szeretetük.

Boldogan viselik majd
A cipők közül a legkisebb méret 
25-ös, a legnagyobb 43-as számo-
zású volt, valamennyi névre szólt, 
mindenkinek személyesen adták 
át, a legkisebbek még egy-egy kis 
játékot, mackót is kaptak a cipők 
mellé. Örömmel fogadták a lábbe-
liket, sportolásra, iskolába járásra 
fogják használni. Ahogy Potápi 
Árpád kifejtette: jó minőségű, már-
kás cipőket vettek, ő is olyanban 
szalad, ami tartós és megbízható. A 
gyerekek közül többen fel is vették 
az ajándékcipőket: érdeklődésünk-
re néhányan elmondták, örülnek a 
cipőknek, azok szépek és haszno-
sak is, boldogan viselik majd.

Az idei terveikről Gui Angéla a 
Székelyhonnak felidézte, idén júli-
usban, ha a körülmények engedik, 
szeretnének Budapesttől elfutni 
Magyarfülpösig, majd onnan a 
Bálványosi Nyári Szabadegyetemig 
(közismertebb nevén Tusványos): 
900 kilométert teljesítenek azért, 
hogy másokon segítsenek, és fel-
hívják a fi gyelmet a határon túli 
magyarokkal való összetartozásra.

 » A világ 
más-más tájain, 
mínusz 30 és 
plusz 10 Celsi-
us-fok közötti 
hőmérsékle-
ten szaladtak 
magyarok azért, 
hogy valamennyi 
rászoruló gye-
reknek legyen 
sportcipője, 
hogy sportolhas-
son – idézte fel 
Potápi Árpád Já-
nos államtitkár.
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Romániában Brassó a 
„legvédettebb” város

Továbbra is rendkívül alacsony a 
természeti katasztrófák ellen bizto-

sított házak, lakások száma Románi-
ában, a hatóságok pedig változtatni 
akarnak ezen. A Pénzügyi Felügyelet 
(ASF) javaslata szerint kötelezővé 
kell tenni a biztosításkötést, amikor 
lakást vásárlunk vagy bérlünk. Az 
intézkedés már szerepel a hatóság 
jövőbeli stratégiájában, viszont konk-
rét döntés még nem született. A több 
mint 9 millió romániai lakásból csak 
mintegy 1,7 millió van biztosítva az 
árvíz, földcsuszamlás vagy földrengés 
ellen. Országos szinten Brassó városa 
vezető szerepet játszik a lakásbiztosí-
tások megkötésében: itt az otthonok 
csaknem fele biztosított a természeti 
katasztrófák ellen. Az ellenkező 
póluson Gorj és Mehedinți megye áll, 
ahol minden tíz otthonból csak egy 
biztosított.

„A feltételszabás nagyobb biztosí-
tási lefedettséghez vezethet. Nagy te-
rületek vannak földcsuszamlásoknak 
kitéve, ám meglepő módon ezekben 
a térségekben alacsony a biztosítások 
száma. Arra számítunk, egy tragikus 
helyzet után az emberek megtanulják, 
hogy a biztosítás nagyon hasznos, 
olyan, mint egy mentőöv, amellyel 
rendelkezhetnek” – mondta Nicoleta 
Radu, a természeti katasztrófák elleni 
biztosításokat kezelő társaság (PAID) 
főigazgatója. „Az új lakások tulajdo-
nosai és építői betartják a szabályo-
kat, viszont bérléskor ezek háttérbe 
szorulnak. Úgy gondolom, hogyha 
bérlési feltétellé válik, és a büntetések 
is megjelennek, akkor a helyzet nor-
malizálódik” – nyilatkozta Andreea 
Comșa ingatlanszakértő. A javaslat 
megtalálható a Pénzügyi Felügyelet 
következő két évre vonatkozó stratégi-
ájában, ám konkrét döntés még nem 
született. A kötvények csekély száma 
azzal is magyarázható, hogy a polgár-
mesteri hivatalok nem szankcionálják 
azokat, akik nem rendelkeznek ilyen 
– amúgy papíron kötelező – biztosí-
tással. A kötvény hiányát büntetni 
kell, a törvény szerint 100 és 500 lej 
közötti bírsággal. Az egyéves bizto-
sítás ára 10 és 20 euró között mozog, 
attól függően, hogy milyen anyagból 
épült a ház. Egyesek szerint az ár el-
bátortalanítja a lakástulajdonosokat, 
főképp az alacsony jövedelemmel 
rendelkezőket. Falun nagyon gyako-
riak a katasztrófák, különösképpen 
az árvizek. Az ott élő emberek nyug-
díja alacsony, ezért nem engedhetik 
meg maguknak az eff éle biztosítást. 
Másik probléma az információ hiánya: 
beszélni kell a biztosítás fontosságá-
ról, hogy az emberek erre is szánjanak 
pénzt. (Zoltán Ildikó)




