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 » DEÁK SZIDÓNIA

Szent László lovagkirályt ábrá-
zoló virágkompozíciót láthat-

nak mától június 27-ig a nagyváradi 
várba látogatók, az alkotást a Szent 
László Napok keretében állítják ki. 
Pikó Sándor magyarországi kép-
zőművész a Krónikának elmondta, 
alkotásával a lovagkirály által kép-
viselt keresztény értékekre szeret-

né felhívni a fi gyelmet. Az instal-
láció Debrecen megyei jogú város 
önkormányzatának felajánlásával 
érkezett a partiumi városba. A deb-
receni virágkarneválon, illetve a 
Váradon is több ízben bemutatott 
virágkompozícióiról ismert Pikó 
Sándor Szent Lászlót ábrázoló lo-
vas szobra  a vallási hagyományok 
ápolására, valamint a határon túli 
közösségek összetartozásának erő-

sítésére irányítja rá a fi gyelmet, és 
azt üzeni: a 21. században is ki kell 
állni a keresztény hit védelméért 
– olvasható a Szent László Napok 
sajtóirodájának közleményében. A 
lovagkirályról készült virágszobrot 
a pápalátogatás évében, 2019-
ben a csíksomlyói búcsúra ké-
szítette Pikó Sándor, azonban 
amint a művész elmondta, nem 
érkezhetett meg az installáció 
a zarándoklatra, mert a román 
hatóságok nem engedélyezték. A 
képzőművész megkeresésünkre 
arról is beszélt, a szobor Szent 
László és a kun vitéz legendáját 
ábrázolja, amely Erdélyben több 
templomfreskón is látható. Szent 
László fehér lovon egy bárddal 
van megjelenítve, feje fölött a 
nap és a hold. „Az alkotás, bár 
szobrászati módszerekkel készül, 
mégsem nevezhető szobornak. 
Az ilyen installációk nem közte-
rekre készülnek, ugyanakkor egy 
olyan kompozíció részei, amely 
nem maradandó alkotás” – fo-
galmazta meg az képzőművész. 
Szent László fi gurájával, az áb-
rázolásában felhasznált magyar 
motívumokkal a magyar szentek 
által képviselt értékekre szeretné 
felhívni a fi gyelmet. A virágszo-
bor tervezői Antal Istvánné és 
Antal István. 

Szent Lászlót ábrázoló virágszobor Váradon

Szent László és a kun vitéz legendájára utal a magyarországi 
Pikó Sándor virágokból készült alkotása, amely a váradi várban látható

JÓTÉKONY CÉLLAL TETTE MEG AZ AUSZTRIÁBÓL SZÁSZRÉGENBE VEZETŐ UTAT KUTYÁJÁVAL EGYÜTT A VÁSÁRHELYI SZÜLETÉSŰ BUZ SÁNDOR

Több mint ezer kilométer gyalogszerrel az ebekért
Gyalog tette meg a több 
mint ezer kilométeres utat 
a marosvásárhelyi szüle-
tésű Buz Sándor Ausztri-
ából Szászrégenbe, hogy 
adományokat gyűjtsön 
egy helyi állatmenhely 
számára. Az Ausztriában 
élő fiatalember kutyájával 
pár napja érkezett meg a 
Maros megyei városba, 
akciójával a felelős állat-
tartásra szeretné felhívni 
a figyelmet.

 » ANTAL ERIKA

N em keveset, mintegy 1300 
kilométert gyalogolt a 
marosvásárhelyi születé-

sű Buz Sándor Ausztriából Er-
délybe azzal a céllal, hogy ado-
mányokat gyűjtsön az ausztriai 
Robin Hood Állatvédő Alapít-
vány által működtetett szász-
régeni Fiducia kutyamenhely 
fenntartására, illetve a kóbor 
kutyák ivartalanítására. Az ak-
tivista április elején indult út-
nak az ausztriai Sankt Pölten-
ből, a zarándokok által bejárt 
Mária-utat követte, és múlt hé-
ten érkezett meg Szászrégen-
be, ahol Márk Endre RMDSZ-es 
polgármester fogadta, megkö-
szönve a négylábúak számára 
gyűjtött adományokat.

Mínusz 20 fokban is kint 
aludtak
Buz Sándort gyalogos útján 
elkísérte a kutyája, a szászré-
geni menhelyről örökbe foga-
dott Gyangó is. Az aktivista a 
legszükségesebb tárgyakat, 
például sátrat, esőköpenyt, 
pokrócot, kutyaeledelt egy kis-
szekérben húzta maga mögött. 
„Amikor elindultam, nem volt 
semmi pénzem. Ahogy előzőleg 
elterveztem, sátorban vagy a 
szabad ég alatt aludtam. Sok-
szor szélsőséges körülmények 
között, mínusz 20 fokban is 

kint töltöttük az éjszakát a ku-
tyámmal. Később a nagy mele-
gek is nehezítették a haladást” 
– mesélte a Székelyhonnak 
Buz Sándor. Azt is elmondta, 
hogy Marosvásárhelyen szüle-
tett, családjával gyerekkorában 
telepedtek ki Ausztriába. Kap-
csolata úgy alakult a szászré-
geni Fiducia kutyamenhellyel, 
hogy tavaly októberben onnan 
fogadta örökbe négylábú barát-
ját. Év végén határozta el, hogy 
útnak indul, februárban látott 
hozzá a két hónapos felkészítő 
edzésnek.

Újból elindulna
Akciója célja volt, hogy ötezer eu-
rót gyűjtsön a szászrégeni kutya-
menhelynek, azonban a vártnál 
jobban sikerült a terv, ugyanis 
az út során mintegy 8 ezer euró, 
vagyis közel 40 ezer lej gyűlt ösz-
sze – mondta el érdeklődésünkre 
Buz Sándor. Hozzátette, ebből az 
összegből felújítják a menhely 
tetőzetét, rendbe teszik a kutyák 
szállását, hogy jobb körülmé-
nyeket biztosíthassanak a négy-
lábúaknak, illetve a kóbor ebek 
ivartalanítását is elvégzik. Kérdé-
sünkre, hogy újból megtenné-e 

az utat, igennel válaszolt. „Két 
évvel ezelőtt elzarándokoltam a 
spanyolországi Santiago de Com-
postelába. Úgy gondoltam, ha 
arra képes voltam, akkor el tudok 
gyalogolni Erdélyig is. Ez sikerült 
is, nem bántam meg, hogy útnak 
indultam, ha lehetőségem lenne 
rá, újból megtenném. A célt, amit 
magam elé tűztem, sikerült elér-
nem” – fogalmazott Buz Sándor. 
A pénzgyűjtés mellett fel szeretné 
hívni az emberek fi gyelmét a fele-
lős állattartásra, valamint a kóbor 
állatok, menhelyi kutyák örökbe-
fogadására.

Jóban-rosszban együtt. Hosszú utat tett meg Gyangó nevű, 
örökbe fogadott kutyájával együtt Buz Sándor

Buz Sándor (balra) Szászrégenbe érkezett, ahol Márk Endre 
polgármester (jobbra) köszönetet mondott a jótékonykodásért 
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