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• Buz Sándor ápri-
lis 4-én gyalogosan 
indult el kutyájával 
Ausztriából Erdélybe, 
azzal a nemes céllal, 
hogy az úton ado-
mányokat gyűjtsön a 
Robin Hood Állatvédő 
Alapítványnak. Az 
összegyűlt pénzt a 
szászrégeni Fiducia 
kutyamenhely fenn-
tartására, illetve a 
kóbor kutyák ivartala-
nítására fordítják.

A N T A L  E R I K A

A férfi  Sankt Pöltenből indult 
április 4-én, Máriacell érin-
tésével haladt a zarándo-

kok útvonalán, a Mária-úton Erdé-
lyig, és június 17-én érte el úti célját, 

Szászrégent. Ott fogadta őt 
Márk Endre polgármester 
is, megköszönve mindazt a 
fáradozást, amit a négylá-
búak érdekében tett.

A hosszú úton elkísérte 
kutyája, Gyangó is. A leg-

szükségesebb dolgokat, pél-
dául sátrat, esőköpenyt, pokrócot 
vagy a kutyaeledelt egy kisszekér-
ben húzta maga mögött. „Amikor 
elindultam, nem volt semmi pén-
zem. Szabadban aludtam, vagy a 

sátorban, vagy a szabad ég alatt. 
Sokszor fáztam, majd megfagy-
tam, még mínusz 20 fokokat is ki-
fogtunk, de végig kint aludtunk a 
kutyámmal, úgy, ahogy eleve elter-
veztem. Aztán a nagy melegeket is 
el kellett viselnünk” – mesélte Buz 
Sándor, aki azt is elmondta, hogy 
Marosvásárhelyen született, szü-
leivel gyerekkorában telepedtek ki 
Ausztriába. A szászrégeni Fiducia 
kutyamenhellyel úgy alakult ki a 
kapcsolata, hogy onnan adoptálta 
négylábú barátját, Gyangót tavaly 
októberben. Decemberben határoz-
ta el, hogy elindul erre az útra, és 
februárban kezdett hozzá kutyájá-

val együtt az indulást megelőző két 
hónapos edzésnek.

Újból elindulna

A hosszú gyaloglás célja az volt, 
hogy 5000 eurót gyűjtsön a szász-
régeni kutyamenhelynek, és ezt túl 
is teljesítette, több mint 8000 euró, 
vagyis 40 ezer lej gyűlt össze – vá-
laszolta érdeklődésünkre Buz Sán-
dor. Hozzátette, ebből az összegből 
felújítják a kutyamenhely tetőzetét, 
rendbeteszik a szállást, hogy jobb 
körülményeket biztosíthassanak a 
négylábúaknak, illetve a kóbor ku-
tyák ivartalanítását is elvégzik. Kér-

désünkre, hogy újból megtenné-e 
e nehéz utat, azt válaszolta, igen. 
„Két évvel ezelőtt is gyalogoltam, 
akkor kutya nélkül, a spanyolorszá-
gi Compostelába. Azt mondtam, ha 
arra képes voltam, akkor el tudok 
gyalogolni Erdélyig is. Sikerült is, 
és újból megtenném. Nem bántam 
meg, a célt elértem, amit magam elé 
tűztem” – fogalmazott Buz Sándor, 
aki a pénzgyűjtés mellett fel szeret-
te volna hívni az emberek fi gyelmét 
a kóbor állatokra, arra ösztönözve 
őket, hogy segítsenek a befogadásra 
és szeretetre szorulókon.

Buz Sándort köszöntötték 
Szászrégenben
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KORPOS ATTILA

A kulturális eseményt beharan-
gozó sajtótájékoztatón Korodi 

Attila, Csíkszereda polgármestere 
rámutatott, a korábbi évek tapasz-
talatai alapján jobbnak látta a vá-
rosvezetés, ha az őszi, hidegebb 
időjárás helyett a nyári időszakban 
rendezik meg az eseményt. „Nem-
csak a fi lmnézésekre fektettünk 
hangsúlyt, hanem fesztiválos jel-
legű hangulatot igyekszünk terem-
teni június 23–27. között, hiszen 
záró- és nyitókoncerttel zárjuk ke-
retbe az eseményt” – közölte. 

„Az idei fesztivál érdekessége, 
hogy kinövi magát, hiszen két lakó-
negyedben is tervezünk vetítéseket: 
a Temesvári sugárúton az Óceán 
üzlettel szembeni területen, illetve 
a Pacsirta sétány sportpályáján” – 
ezt már Sógor Enikő alpolgármester 
emelte ki. Hozzátette: kedvező időjá-
rás mellett valósulhatnak meg ezek 
a szabadtéri vetítések, ellenkező 
esetben a Csíki Moziba vagy a Mi-
kó-várba költöztetik őket.

Mihály László programszervező 
jelezte, a vetítéseket a kolozsvári 
Filmtett Egyesület közreműködésé-
vel és ajánlásaival állították össze. 
Dokumentumfi lmek, művészfi lmek, 
játékfi lmek, vígjátékok és gyerekfi l-
mek is szerepelnek a felhozatalban. 
Olyan fi lm is lesz, amelyet nemrégi-
ben Csíkszeredában és a Gyimesek-

ben forgattak, egy másikat pedig a 
magyarországi mozis premier előtti 
bemutatóján láthatnak az érdeklő-
dők – tette hozzá.

Gyermekfelügyeletet is vállalnak

Két gyerekeknek szóló produkció 
is lesz – a Lassie hazatér és a Lelki 

ismeretek –, a többi film esetében 
pedig a gyerekmegőrzésre is gon-
doltak. „A délutáni vetítések alatt 
felügyeletet biztosítunk a gyere-
kek számára nevelő- és foglalkoz-
tató programokkal, amíg szüleik a 
vetítéseken vesznek részt” – muta-
tott rá az újdonságra a szervező. A 
Székelyhon kérdésére leszögezte, 
hogy a lakótelepi vetíté-
sek ingyenesek lesznek, 
ellenben a létszámkorlá-
tozás miatt karszalagos 
beléptetésre kell számíta-
ni. Megtudtuk még, hogy 
a Csíki Mozi 70 százalékos 
kihasználtsággal fog működni a 
fesztivál alatt, ami 176 szabad he-
lyet jelent majd kötelező maszk-
használat mellett. A Mikó-várban 
és a lakótelepeken 300 fő lehet 
majd jelen, ahol székeket is fog-
nak biztosítani a nézőknek. A vetí-
tésekről és a kezdési időpontokról 
az esemény Facebook-oldalán és a 
filmszereda.ro oldalon lehet tájé-
kozódni. 

Változatos programokkal kezdődik szerdán az 5. Filmszereda
• Öt nap alatt 17 filmvetítés lesz a szerdán kezdődő 
Film szereda Székelyföldi Mozgókép Fesztiválon Csík-
szeredában. A magyar, illetve román rendezésű filmek 
mellett a nemzetközi porondról is látható lesz néhány új 
alkotás, a megszokott vetítési helyszínek pedig újab-
bakkal egészülnek ki.

A gyerekmegőrzésre is gondoltak, jelezte 
Mihály László szervező
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Szent János 
teljesítménytúra
Első alkalommal szerve-
zik meg június 26–27-én, 
szombaton és vasárnap a 
Szent János teljesítmény-
túrát, amelynek indulási és 
érkezési helye – akárcsak a 
Hargita TT és a téli 4T eseté-
ben – a Kalibáskő Menedék-
ház, adják hírül a szervezők. 
Mint írják, az esemény első 
kiadását hagyományteremtő 
szándékkal hozták létre, és 
terveik szerint a következő 
években is megismétlik 
majd, akárcsak most, a Szent 
János napjához legközelebb 
eső hétvégén. Az Udvarhely-
széki EKE, Szentegyháza 
Hegyimentő és Barlangász 
Csapata, a szentegyházi 
Turisztikai Információs és 
Népszerűsítő Központ, a 
Szentegyházi ifjúsági Fórum 
(SZIF), illetve a Szekler Teker 
Egyesület által szervezett 
teljesítménytúra résztvevői 
több táv közül választhatják 
ki a számukra legmegfele-
lőbbet, rendelkezésükre áll 
ugyanis egy 45, egy 30 és 
egy 15 kilométeres gondosan 
megtervezett túraútvonal 
különböző helyszínekre, 
valamint egy 50 kilométeres 
biciklitúra is. A részvétel 
online regisztrációhoz kö-
tött, részvételi szándékukat 
június 24-éig jelezhetik az 
érdeklődők. A részvételi díj 
általánosan 50 lej, ez alól 
az Erdélyi Kárpát Egyesület 
(EKE) tagjai, a diákok és 
a nyugdíjasok képeznek 
kivételt, ők ugyanis 40 lejért 
vehetnek részt, míg a 10 év 
alatti gyerekeknek teljesen 
ingyenes a túra, a regiszt-
ráció viszont számukra is 
kötelező. (Bencze Emese)

• RÖVIDEN 

A kutyákért  gyűjtött adományt
Gyalog tette meg négylábújával az 1300 kilométert




