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Több tucat, többek közt a 
Hargita megyei prefektus-
tól és román politikusoktól 
származó bátorító üzenetet 
kapott az a lóvészi fiú, aki 
égési sérüléseket szenvedett, 
amikor sikertelenül próbál-
ta kimenteni a nagyszüleit 
lángokban álló házukból. 
A tizenhárom éves Harg-
ita megyei kamasz első- és 
másodfokú égési sérüléseket 
szenvedett, jelenleg  a csík-
szeredai kórházban ápolják.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

H ősként tekintenek arra a ti-
zenhárom éves lóvészi fiúra, 
aki megpróbálta kimenteni 

nagyszüleit lángokban álló házuk-
ból. A tűzeset hétfőn történt a Har-
gita megyei Csíkszentmihályhoz 

tartozó falu egyik lakóépületében, 
ahol felrobbant egy gázpalack. Az 
idős házaspár életét vesztette, Ad-
rian nevű unokájuk testfelületé-

nek tíz százalékán első- és másod-
fokú égési sérüléseket szenvedett, 
jelenleg a csíkszeredai kórházban 
ápolják. Szabó Zsolt Hargita me-

POLITIKUSOKTÓL IS KAPOTT BÁTORÍTÓ ÜZENETEKET A CSÍKSZEREDAI KÓRHÁZBAN FEKVŐ, ÖNFELÁLDOZÓ TIZENHÁROM ÉVES GYERMEK

Hősként próbálta kimenteni nagyszüleit a fi ú

A tizenhárom éves Adrian égő házból próbálta kimenekíteni nagyszüleit a Hargita megyei Lóvészen 
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gyei prefektus hősnek nevezte 
Facebook-bejegyzésében az ön-
feláldozó gyermeket, és arra kért 
mindenkit, hogy küldjenek neki 
bátorító üzeneteket. Ígérete sze-
rint ezeket kinyomtatja, és meg-
mutatja majd a kórházban fekvő 
fiúnak – közölte az Agerpres.

A prefektus felhívása nyomán, 
ötven perc leforgása alatt több 
mint nyolcvanan üzentek a gyer-
meknek, köztük Dacian Cioloş 
európai parlamenti képviselő 
és Claudiu Nemeş Fehér megyei 
alprefektus, illetve a Szeben me-
gyei prefektusi hivatal is. Utób-
bi intézmény meg is hívta a fiút 
Szeben megyébe. „Kedves Adri-
an, üzenetünkkel nem tehetünk 
csodákat, de reméljük, hogy erőt 
ad neked és mosolyt csal az ar-
codra. Szívből kívánjuk, hogy 
mielőbb felépülj! Köszönjük 
példamutatásodat és egészséget 
kívánunk! Ha meggyógyulsz, vá-
runk Nagyszebenbe!” – üzente a 
gyermeknek a prefektusi hivatal.

 » A prefektus 
felhívása nyomán 
sokan üzentek a 
gyermeknek.

Fazekasok ünnepe 
Nagyszebenben

Fazekasversennyel és -vásárral 
egybekötött fesztivált szerveznek 

július 21–25. között a nagyszebeni 
Astra szabadtéri múzeum skanzenjé-
ben. A Szép. Kerámia. Hasznos. 
A zilahi kerámia elnevezésű rendez-

vényt idén kilencedik alkalommal 
tartja a múzeum a nagyszebeni HÍD 
Egyesülettel közösen. Az eseményre 
Romániából, Magyarországról és 
a Moldovai Köztársaságból várnak 
fazekasokat, akik korongon verse-
nyeznek, nyitott tűzhelyen, agyage-
dényekben, hagyományos receptek 
szerint főznek – tájékoztatnak a szer-
vezők közleményükben. A látogatók 
a térség gasztronómiai hagyományait 
is megismerhetik, a fesztivál kereté-
ben többek között szarvaspörköltet, 
parasztlevest, füstölt moldovai 
babot, tárkonyos csirkepörköltet, 
magyaros borjúpörköltet, sertésgu-
lyást is megkóstolhatnak. A fesztivál 
a sajátos módszerrel készült, egyedi 
mintázatú zilahi kerámia hagyomá-
nyát ismertetné meg a közönséggel. 
A mára már feledésbe merült zilahi 
kerámiát Szilágy megye legjelentő-
sebb fazekasközpontjában készítet-
ték. Az edényeket ónmázzal fedték, 
felületüket mezőkre osztották, amit 
növényi elemekből álló motívumok-
kal díszítettek. A zilahi kerámiák 
alapszíne fehér, a díszítményeké 
zöld, barna, sötétlila – olvasható 
a Magyar Néprajzi Lexikonban. 
(Krónika)

 » KRÓNIKA

Az Erdélyi-szigethegység klímájá-
nak és tájhasználatának 1500 évet 

felölelő történetét vizsgálták magyar-
országi kutatók. A szakemberek arra 
jutottak, hogy az erdőirtásokat és a 
pásztorkodás intenzitását nem a klí-
maváltozás határozta meg, hanem a 
térségben zajló társadalmi és gazdasá-
gi folyamatok. A kutatást Jakab Gusz-
táv, a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem szakembere vezette, eredmé-
nyeik az Environmental Archaeology 
szaklapban láttak napvilágot – olvas-
ható az MTI-n.

„Rendkívül népszerű a kutatók 
körében a múltban bekövetkezett 
természeti, társadalmi és gazdasági 
változások mögött klimatikus okokat 
keresni. Egy jól szervezett társadalom, 
mint amilyen a középkori Magyar Ki-
rályság is volt, alkalmazkodni tudott 
a változó környezethez. Ez a várható 

globális klímaváltozás kihívásait fi -
gyelembe véve fontos üzenetet hordoz 
számunkra is” – jegyezte meg Jakab 
Gusztáv egyetemi docens, a MATE Kör-
nyezettudományi Intézet Vízgazdálko-
dási és Klímaadaptációs Tanszékének 
oktatója, a cikk egyik szerzője.

Kutatásaik alapján a havasi terüle-
tek használata akkor vált különösen 
intenzívvé, amikor a helyi hatalmi 
és egyházi központok és uradalmak 
megerősödtek, az építkezési szokások 
megváltozása miatt megnőtt a faanyag 
iránti igény, majd egy havasi gazdál-
kodáshoz alkalmazkodott népcsoport 
is megjelent a térségben. „A havasi te-
rületek erőforrásainak kiaknázását te-
hát a középkorban és a kora újkorban 
sokkal inkább a változó igények és a 
gazdasági tevékenység szervezettsége 
határozta meg, mintsem a klímaválto-
zás” – írják.

A közlemény szerint a cikk átfogó 
értékelést nyújt a középkori Erdély 

gazdasági, társadalmi és természet-
földrajzi változásairól, olyan témákat 
érintve, mint a Bolgár Birodalom er-
délyi terjeszkedése a 9. században, a 
magyar államalapítás hatásai a ter-
mészeti környezetre vagy a románság 
erdélyi terjeszkedésének háttere. Mint 
írják, Jakab Gusztáv 2016 óta tagja an-
nak a Benkő Elek által vezetett nem-
zetközi kutatócsoportnak, melynek 
célja a Kárpát-medence középkori kör-
nyezettörténetének interdiszciplináris 
módszerekkel történő feltárása. A ku-
tatócsoportban régészek, történészek, 
geológusok és biológusok dolgoznak 
együtt, az elemzések pedig történeti 
dokumentumok, valamint a lápok tő-
zegrétegeiben megőrzött információk, 
például pollenszemek és mohamarad-
ványok együttes értékelésén alapul-
nak. A kutatócsoport ezek segítségével 
egyidejűleg képes vizsgálni a tájhasz-
nálati változásokat okozó környezeti 
és társadalmi tényezőket.

A középkori Magyar Királyság igazodott a környezethez

 » A havasi terü-
letek erőforrása-
inak kiaknázását 
a középkorban és 
a kora újkorban 
sokkal inkább a 
változó igények 
és a gazdasági 
tevékenység 
szervezettsége 
határozta meg, 
mintsem a klíma-
változás.

Az Erdélyi-szigethegység klímájának, tájhasználatának 1500 évet felölelő történetét vizsgálták magyarországi kutatók




