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A magyarfülpösi szórványkollé-
gium számára gyűjt adományo-
kat hatszáz kilométeres jóté-
konysági futás keretében az Egy 
Vérből Vagyunk Alapítvány. 
A budapesti nemzetpolitikai 
államtitkárság által is támo-
gatott akció ma veszi kezdetét 
Budapesten, véradási kampány 
kíséri, majd nagyváradi és 
kolozsvári stációk után a Maros 
megyei Magyarfülpösön ér vé-
get, ahol a szórványkollégium 
lakóinak sporttábort is szer-
veznek. Gui Angéla, az alapít-
vány vezetője, futónagykövet a 
Krónikának elmondta, az akció 
célja a nemzeti összetartozás 
erősítése.

 » DEÁK SZIDÓNIA

H atszáz kilométeres jótékony-
sági futást szervez Budapest-
ről a mezőségi Magyarfülpös 

szórványkollégiumáig a nagykárolyi 
születésű, Magyarországon élő Gui 
Angéla. A futónagykövet a Krónika 
megkeresésére elmondta, az általa 
vezetett Egy Vérből Vagyunk Alapít-
vány hetedik alkalommal szervezett 
akciója ma rajtol Budapestről, célja 
a nemzeti összetartozás erősíté-
se, valamint támogatást gyűjteni 
a magyarfülpösi szórványkollégi-
umban lakó gyerekek számára. Az 
akciót véradási kampány is kíséri. 
A budapesti indulásnál jelen lesz 
és vért ad a kezdeményezés fővéd-

nökeként Herczegh Anita, Áder 
János köztársasági elnök felesé-
ge, aki egyébként a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat jószolgálati nagy-
követe. Az esemény támogatója a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai 
államtitkársága, futóként csatlako-
zik a rajthoz és a célba érkezéshez 
Potápi Árpád János nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkár.  A jótékony-
sági futás magyarországi útvonala 
mentén Budapesten, Szolnokon 
és Berettyóújfaluban véradási na-
pokat szerveznek. Romániában az 
első stáció Nagyvárad, ahova az 
alapítvány a Partiumi Keresztény 
Egyetemre visz sporteszközöket 
adományként. Ezt követően július 

18-án az idén alapításának 20.  év-
fordulóját ünneplő kolozsvári Sa-
pientia egyetemre futnak be, ahol 
Novák Károly Eduárd, Románia 
sportminisztere, Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke, miniszterelnök-he-
lyettes fogadja az érkezőket.

Gui Angéla elmondta, 2015 óta 
szervez jótékonysági futásokat, 
alapítványa adományokat gyűjtött 
már erdélyi, kárpátaljai és vajda-
sági gyerekotthonok számára is. 
„Az idei esemény mottója, hogy 
állandó siránkozás helyett segít-
sünk másokon. Jótékonykodjunk, 
adjunk vért, és hívjuk fel a fi gyel-
met a határon túli magyarokkal 
való összetartozásra. Mert magyar-

SPORTTÁBORT SZERVEZ A MEZŐSÉGI INTÉZMÉNY LAKÓINAK AZ EGY VÉRBŐL VAGYUNK ELNEVEZÉSŰ MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNY 

Jótékonysági futás a magyarfülpösi kollégiumért

A nagykárolyi származású Gui Angéla (középen) is részt vesz a hatszáz kilométeres jótékonysági futáson
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nak lenni sorsközösség vállalá-
sa, olyan lelki örökség, amelyet 
nem lehet határokkal megállíta-
ni, elválasztani” – fogalmazott a 
futónagykövet. Felidézte, a ma-
gyarfülpösi szórványkollégium 
számára már szerveztek gyűjtést 
tavaly szilveszterkor, akkor a Fuss 
pont most! elnevezésű virtuális 
jótékonysági futásból összegyűlt 
adományokból az alapítvány több 
mint 100 pár új sportcipőt vásá-
rolt a gyerekeknek. Elmondta, 
az Ady István református lelkész 
által a húsz évvel ezelőtt alapított 
szórványkollégium olyan gyer-
mekek számára nyújt átmeneti 
menedéket, akik nem tanulhat-
nak anyanyelvükön, ezen kívül 
odahaza szembe kellett nézniük 
a nélkülözéssel, erőszakkal, al-
koholizmussal. A mostani jóté-
konysági futás után a kollégium 
45 nehéz sorsú lakója számára 
egyhetes sporttábort szerveznek 
a nemzetpolitikai államtitkárság, 
valamint civil támogatók közre-
működésével. A tábor program-
jában a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem testnevelés és 
sport kara is segít, a labdajátéko-
kon kívül futóversennyel, kirán-
dulásokkal és csángó néptánccal 
próbálnak maradandó élményt 
nyújtani a résztvevőknek.

A 6500 méter szintemelkedésű, 
600 kilométeres távot felkért ult-
rafutók teljesítik, hozzájuk csat-
lakozhatnak mindennap azok, 
akik védettségi igazolvánnyal ren-
delkeznek. Nevezési díj nincs, re-
gisztráció viszont szükséges – fo-
galmaz az alapítvány az esemény 
ismertetőjében.

 » „A mostani 
jótékonysági 
futás után a kol-
légium 45 nehéz 
sorsú lakója 
számára egyhe-
tes sporttábort 
szerveznek a 
nemzetpolitikai 
államtitkárság, 
valamint civil tá-
mogatók közre-
működésével.”

 » KUDELÁSZ NÓBEL

Helyi népi mesterek és előadók 
népesítik be hétvégén a széke-

lyudvarhelyi Székelytámadt-várat, 
ahol újra megszervezik a Míves 
Emberek Sokadalmát (MES). A 18. 
kiadásához érkezett háromnapos 
fesztivál szervezői számos újdon-
sággal és meglepetéssel is készül-
tek – hangzott el a tegnapi sajtótá-
jékoztatón.

Románia egyetlen népművészeti 
fesztiválja azért jött létre huszon-
egy évvel ezelőtt, hogy a városba 
látogató turistáknak, vendéglá-
tóknak, szállásadóknak és kézmű-
veseknek kapcsolati lehetőséget 
biztosítson – mondta Lőrincz Zsu-
zsánna, a szervező Artera Alapít-
vány elnöke. A szervezők azt ígér-
ték, idén visszakapja régi fényét a 
fesztivál, népműves műhelyeket 
tartanak a várban, ahol nem csak 
szemlélődni, de tanulni is lehet. 
Czirjék Katalin fesztiváligazgató 
elmondta, nem látogatókat, hanem 
résztvevőket várnak, hiszen a nép-
művészetet nem muzeális érték-
ként mutatják be a közönségnek, 
hanem közös alkotásra hívják őket. 
Kifejtette, újdonságként lesz Ja-

vítsd magad! foglalkozás is, vagyis 
bárki bevihet elromlott, kicsorbult 
népi eszközöket, amelyeket mes-
terek segítségével közösen rendbe 
hozhatnak. Kuriózumként mesélő 
személyeket is lehet „kölcsönöz-
ni,” de lesz piknikkosár-verseny is 
– tudtuk meg a szervezőktől.

„A Míves Emberek Sokadalma 
rólunk szól” – fogalmazott Barta-
lis Izabella, a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont me-
nedzsere. Hozzátette: a szervezők 
úgy határoztak, elsősorban helyi 
résztvevőket hívnak. Kilencven 
százalékban helyi népi mesterek, 
együttesek, előadók lesznek jelen, 
akiknek az elmúlt időszakban nem 
sok lehetőségük adódott tudásukat 
megmutatni. Ugyanakkor a széke-
lyudvarhelyieknek sem volt alkal-
muk helyi kultúrával, értékekkel 
töltekezni, az idei fesztivál tehát 
mindenki számára hiánypótló le-
hetőség. Nem csak a helyiekre össz-
pontosítanak, hanem a turistákra 
is gondoltak, hiszen a városba láto-
gatók a környék kulturális antropo-
lógiájára is kíváncsiak – tette hozzá 
Bíró Barna Botond, az eseménybe 
társszervezőként bekapcsolódó 
Hargita Megyei Tanács alelnö-

ke. Az idei sokadalomra ingyenes a 
belépés, viszont tombolajegyek vá-
sárolhatók, emellett a helyszínen 

Nem muzeális érték a népművészet – sokadalmat szerveznek Udvarhelyen

Kicsorbult népi eszközök is megjavíthatók a Míves Emberek Sokadalmán

adományozni lehet a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány által működte-
tett gyerekotthonoknak.




