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> Yuppi Tábor – jövőre ugyanott. Véget ért 
a cukorbeteg kamaszok számára szervezett tábor 
Mezősályiban. A Yuppi Táborban Hargita me-
gyéből tizenhárom tinédzser vett részt, de voltak 
résztvevők  Maros, Kolozs és Bihar megyéből is. 
Új kihívások, felhőtlen játékok, megszokottá 
vált és cseppet sem kellemetlen orvosi vizitek, 
nagyon jó társaság – mindezek emléke erősíti 
a „kinti” világban az augusztus 18–28. között 
Mezősályiban táborozott cukorbeteg kamaszo-
kat. Mindezt a varázserőt a Yuppi Tábor egyik 

önkéntese, Jocó, karkötőkbe fonta és ajándé-
kozta búcsúzóul a táborlakóknak, arra az esetre, 
ha szomorúak lennének, nézzenek a karkötőre, 
és jusson eszükbe az a sok pozitív élmény, ami-
ben részesültek, az majd bátorságot ad. A tábor 
mindennapjait nyomon követő transindexes 
naplóbejegyzésekből kiderül, a tábor sikere a 
fiatal felnőttek szempontjából teljesen egyértel-
mű. „Amikor a búcsúzkodó nap keretében arra 
kértük a táborozókat, hogy egy szóba sűrítve 
próbálják megfogalmazni, hogy mit jelentett 
számukra ez az egy hét, ritmus, bátorság, önis-
meret, élmény, kaland, barátság, kitartás, biz-

tonság, nyitottság, relativitás, lazaság – csak úgy 
röpködtek a tartalommal telített szavak” – áll az 
utolsó napi bejegyzésben. De ezt támasztja alá 
László Zsuzsa táborvezető-helyettes összefog-
lalója is, aki az utolsó napok felemelő pillanatai 
között említette a tábortűz körüli, majd a gyer-
mekházak előtti éneklést vagy az utolsó esti prog-
ramot, amelynek címe Tiéd a színpad. 

> Részvételi rekord a Félszigeten. Látoga-
tórekordot döntött idén a marosvásárhelyi Fél-
sziget Fesztivál: négy nap alatt összesen 72-73 
ezren keresték fel a magyarországi Sziget erdélyi 

kistestvérét. A szervezők 70 ezer látogatóra szá-
mítottak, ennyi résztvevőre volt szükség ahhoz, 
hogy a körülbelül egymillió euróból megszerve-
zett Félsziget ne legyen veszteséges. A szervezők 
várakozásai teljesültek, amiben jelentős szerepet 
játszott, hogy a négy nap alatt meleg, napsütéses 
idő volt. Az idei Félszigetről emlékezetes marad 
Iggy Pop és zenekara, a The Stooges szombat 
esti fellépése. A fergeteges hangulatú koncerten 
csaknem 20 ezer néző vett részt. A különböző 
zenei műfajok kedvelői azonban bőséges zenei 
kínálatból válogathattak, csaknem 80 koncert 
volt a fesztivál öt színpadán.

Körkép

A Vöröskereszt Nemzetközi Bi-
zottsága (ICRC) kezdeményezé-
sére minden év augusztus 30-án 
világszerte az eltűnt személyekre 
irányul a figyelem. Bár elsősorban 
a fegyveres konfliktusok során 
nyoma veszettek sorsának felku-
tatását tartja szem előtt a Vörös-
kereszt, a világnapon azokra is 
felhívják a figyelmet, akik család-
jukat elhagyva csellengnek.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Augusztus 30-án, az Eltűntek 
Világnapján a Vöröskereszt 
minden évben megemléke-

zik azokról a százezrekről, akik az 
elmúlt évtizedek fegyveres konflik-
tusai során tűntek el a világ számos 
országában, és sorsukra a mai napig 
nem derült fény. Csak néhány példa 
a tömeges eltűnésekre: Angolában 
és Kelet-Timorban 1975 óta, Af-
ganisztánban 1979 óta, Srí Lankán 
1983 óta családok tízezrei nem tud-
nak hozzátartozójuk sorsáról. Ru-
andában 1991 óta százezreket gyil-
koltak meg, akiknek hozzátartozóit 
hivatalosan azóta sem értesítették. 
Több tízezer ember tűnt el a hoz-
zánk közel eső Balkán-konfliktusok 
során is 1992 és 2000 között. Volt 
esztendő, hogy ezen a napon a Vö-
röskereszt Nemzetközi Bizottsága 
a figyelmet elsősorban az 1980–88 
közötti iraki–iráni háború, az 
1990–91-es Öböl-háború és a 2003 
óta zajló iraki konfliktus következté-
ben eltűntekre irányította.

Évtizedek után tisztázott 
sorsok
A magyar családokat e téren 

legjobban még mindig a II. világ-
háború érinti. Nagyon sokan a mai 
napig csak annyit tudnak hozzá-
tartozójukról, hogy az nem tért 
vissza frontról vagy a koncentráci-
ós táborból, de hogy hol és mikor 
halt meg, van-e valahol megjelölt 
sírja, ezt még csak remélik egyszer 
majd valaha megtudni. A levéltári 
anyagok, listák számítógépesítése, 
folyamatos feldolgozása, bizonyos, 
korábban nem nyilvános anyagok 
felszabadítása folytán sok eltűnt 
személy sorsát csak most, évtize-
dekkel a háború vége után lehet 
tisztázni.

A világnap viszont nem csupán 
a fegyveres konfliktusok nyomán el-
tűntekről szól. Ezen a napon a figye-
lem azokra is irányul, akik különböző 
okok miatt elhagyták családjaikat, 
hollétükre pedig nem derült fény.

A legtöbben megkerülnek
Ötvennyolc személy tűnt el idén 

Hargita megyében, közülük 23 kis-
korú – derül ki a megyei rendőrség 
statisztikáiból. 

Az 58 személyből 55-öt meg is 
találtak, egy kiskorút viszont, aki 
éppen tegnap tűnt el, még keresnek, 
két felnőtt pedig, akik ellen büntető-
eljárás folyik, az ítélet elől menekül-
ve tűntek el a hatóságok és családjuk 
látóköréből.

A rendőrség szóvivője szerint 
a kiskorúak többsége rendezetlen 
családokból tűnik el, ahol szociális 
gondokkal küszködnek, alacsony az 
iskolázottsági szint, illetve ahol konf-
liktusba kerülnek a szülőkkel. Az 
eltűnt felnőttek többsége ugyancsak 
rendezetlen családban élő idős ember, 
sokan közülük pszichés problémákkal 
küszködnek és rendszeresen elcsel-
lengnek otthonról. Az, hogy bűnözők 
ily módon próbálják kivonni magukat 
a törvény keze alól, ritkaságszámba 
megy, igazából idén csak a már em-
lített két, egyelőre még megoldatlan 
esetet jegyezte a rendőrség. 

A kiskorúakra visszatérve: a 23 
eltűnt gyerek közül négy gyermek-
otthonból tűnt el, négyet pedig „elra-
boltak”. Azért csak idézőjelesen, mert 
mind a négy esetben arról a romák 
között élő szokásról van szó, misze-
rint egy-egy fiúnak odaígért lánykát, 
akinek szülei meggondolták magukat, 
és visszakoznának, a fiú családja hol az 
iskolából, hol az utcáról „elrabol”. 

JátÉkosAN tANulNAk

Angol nyelv-
és Biblia-tábor 
Szentegyházán

Angol nyelv- és Biblia-tábor folyik 
augusztus 29. és szeptember 3. 
között szentegyházán, ahol játékos 
keretek között tanulhatnak angolul 
a részt vevő gyerekek, valamint a 
Biblia történeteibe is betekintést 
nyerhetnek. Emellett pedig fiatalok-
ról is szól a tábor. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Negyedik alkalommal szer-
vezi meg a szentegyházi 
Szent Gellért Alapítvány 

az Angol nyelv- és Biblia-tábornak 
keresztelt gyerektábort, ahol az isko-
lakezdés előtt próbálják egy héten 
keresztül játékosan foglalkoztatni a 
helyi gyerekeket. „Először az alapít-
vány két külön tábort szeretett vol-
na, azonban erre nem volt lehetőség 
és elég befektetett energia, ezért a 
kettőt összevontuk, és így utólag 
visszatekintve jó párosításként mű-
ködik” – számolt be lapunknak 
György Ida, a tábor főszervezője. A 
Szent Gellért Alapítvány székhelyén 
szervezett táborban a fiatalok a reg-
geli órákban angolt tanulnak a helyi 
tanárnőktől, délután pedig a bibliá-
zásra kerül sor. „A bibliai témáknak 
van egy kerettörténete, melynek 
címe: Vigyázz! Kész! Rajt! A kivá-
lasztott bibliai történeteken keresz-
tül, melyeket változatos formában 
dolgozunk fel, hol dramatizálva, hol 
kézműves-foglalkozásokkal, a kicsik 
azt ízlelhetik meg, hogy nemcsak a 
világi dolgokban, tanulásban, telje-
sítményben lehet indulni, startolni, 
kész lenni, hanem Isten dolgaira, 
a hit témájában is lehet kész lenni, 
a jócselekedetekben is lehet rajtol-
ni, ugrani, kész lenni” – számolt be 
György Ida. Angol témában pedig 
család, házi kedvencek, játékok és 
iskolai témák alapfogalmaival ismer-
kedhetnek meg a részt vevő gyerekek 
– tudtuk meg Szikszai Tímea angol-
tanárnőtől. A tábor elsődleges célja, 
hogy valami pluszt, valami értéket 
kapjanak a szentegyházi és kápolnási 
gyerekek, akiknek többsége már az 
előző táborokban is részt vett, és ez-
által nyitottak a lelki dolgokra. A tá-
bor előkészítésében és levezetésében 
olyan helyi fiatalok vesznek részt, 
akik más alkalmakkor is bekapcso-
lódnak a Szent Gellért Alapítvány 
tevékenységeibe. Tíz alapsegítő, 
valamint időnként beugró fiatalok 
segítik a szervezők munkáját. 

Augusztus 30. Az eltűntek VilágnApjA

Ötvennyolc személy tűnt el idén Hargita megyében

Eltűnt személyek. Világszerte családok tízezrei nem tudnak hozzátartozóikról

Az 58 személyből 55-öt 
meg is találtak, egy kis-
korút viszont, aki ép-
pen tegnap tűnt el, még 
keresnek, két felnőtt 
pedig, akik ellen bün-
tetőeljárás folyik, az íté-
let elől menekülve tűn-
tek el.

Eredeti állapotára állítják 
vissza a Salamon Ernő Gimnázi-
um homlokzatát. A címert tartó 
két angyal dombormű is újra a 
helyére kerül. Leleplezését szep-
tember 4-ére tervezi az iskola ve-
zetősége és Gyergyószentmiklós 
önkormányzata. Fotó: gergely edit


