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Iskolát építettek kenyaI gyerekeknek

„A híres mondás: a Hakuna Matata szerint élnek”
Beszélgetés a szentegyházi lázár 
orsolya, kolozsváron másodéves 
mesteris építészmérnök hallgató-
val, aki tizenhatodmagával elju-
tott Kenya Rusinga nevű szigeté-
re a kenya 2011 projekt keretén 
belül 2011. augusztus 7–29. kö-
zött, hogy ott önkéntes munkával 
iskolát építhessenek, valamint, 
hogy ismeretségeket kössenek a 
helyiekkel. Az ottani élményekről 
kérdeztük őt.

– Hogyan jutottatok el Kenyába? 
Honnan jött az önkéntes iskolaépítés 
ötlete?

– Halmen Balázs jóvoltából 
jött össze ez a projekt, aki a tavaly 
felvette a kapcsolatot egy olyan 
kenyai szervezettel, akik önkén-
tesek foglalkoztatásával, beszer-
vezésével foglalkoznak. Olyan 
projektet állítottunk össze, ami-
nek a célja egy iskola felépítése 
volt. Az elején több mint húszan 
indultunk volna el, de aztán kü-
lönböző okok miatt végül csak 
tizenhatan vettük meg a repülő-
jegyeket és utaztunk el Kenyá-
ba. Az alapvető cél tehát az volt, 
hogy azt a közösséget segítsük egy 
iskola megépítésével, de mi nem-
csak a fizikai munka részét álltuk, 
hanem ismeretséget kötöttünk a 
helyiekkel, és a gyerekekkel is fog-
lalkoztunk. Van egy másik fele is a 
projektnek, ami arról szól, hogy az 
ottani szervezet által támogatott 
gyermekeket az európaiak „örök-
be fogadhatják”. Ez az örökbefo-
gadás azt jelenti, havonta bizonyos 
összeggel támogatják őket, hogy a 
gyerekek iskolába járhassanak. Né-
hányan közülünk elmentek a helyi 
iskolába, lefényképezték ezeket a 
gyerekeket, készítettek nekik egy-
egy mappát, felvették a gyerekek 
neveit és adatait, itthon pedig ke-
resik a kapcsolatot olyan emberek-
kel, akik őket támogatnák. 

– Hogy fogadtak titeket a helyi-
ek? Nehéz volt-e belerázódni a ke-
nyai mindennapokba? 

– Mivel Halmen Balázst, a pro-
jekt főszervezőjét már nagyon meg-
szerették tavaly, mert több időt is 
töltött náluk, ezért minket is nagyon 
vártak, és nagy szeretettel fogadtak. 
Úgy éreztük, hogy megelőlegezik a 
jóindulatot felénk. Nem kellett elő-
ször semmit sem tennünk, ők már 
szerettek, és szerettek volna velünk 
dolgozni. Egyáltalán nem volt nehéz 
belerázódni a kenyai mindennapok-
ba, a helyiek nagyon segítőkészek 
voltak, bármit kérdezhettünk tőlük. 
Az utunkat és az összeköttetéseket 
a repülőtérről a szigetre, vagy a szi-
get egyik végéből a másikba mindig 
leszervezték, előzékenyek voltak 
velünk. Hatan voltunk lányok és 
tíz fiú. Mi néhányan a lányok közül 
foglalkoztunk a főzéssel és a háztar-
tási dolgokkal. A helyi nők mindig 
elláttak jó tanácsokkal, hogy mit ér-
demes főzni és hol lehet beszerezni a 
szükséges hozzávalókat. 

– Mit kell tudni arról a helyről, 
ahol több mint két héten át tartóz-
kodtatok Kenyában?

– Kenya északnyugati részén 
voltunk, a Rusinga nevű félszigeten, 
ez igazából egy sziget, amit egy föld-
nyelv köt össze a szárazfölddel. Ami-

att, hogy a Viktória-tó partján van, 
nem olyan száraz, mint az északkeleti 
rész, ahol éhínség van. Ezen a részen 
több minden megterem, ebből kö-
vetkezően a rusinga-szigeti emberek 
is jobban élnek. 

– Iskolát építettek a helyieknek. 
Hogy ment ennek a projektnek a kivi-
telezése? Mi volt ebben a ti részetek?

– Amikor odaérkeztünk, már 
megvolt az alap, amit egy előttünk 
ott járt önkéntes csapat készített 
el. A mi feladatunk az volt, hogy 
a padló alatti rétegeket készítsük 
el. A négyszobásra tervezett isko-
laépület alapját kellett beraknunk 
nagy kövekkel, sziklákkal, amit egy 
vékonyabb kavicsréteg követett, a 
földréteggel befejezően. A másik 
része a falak elkészítése volt. Igazá-
ból az ottani munkások készítet-
ték azt el, párhuzamosan dolgozva 
velünk. Végezetül a betonkoszorú 
megöntésével zárult ottlétünk. 
Ennek ellenére a projekt tovább 
folytatódik, mivel a tetőszerkezet, 
valamint ennek födése kell még el-
készüljön. 

– Munkán kívül miben volt még 
részetek? Milyen volt egy Kenyában 
töltött nap?

– Nagyon sokat voltunk a kony-
hában. Megtanultuk, hogyan és 
miket főznek a helyiek, bejártunk a 
helyi iskolába, néhányan tanítottak 
is ott, vagy csak egyszerűen foglal-
koztak a gyerekekkel. Ezenkívül az 
ott töltött időnk úgy vette kezdetét, 
hogy a helyiek szerveztek a tiszte-
letünkre egy köszöntőünnepséget, 
ami arról szólt, hogy összegyűltek 
a sziget elöljárói, és a helyi gyerekek 
táncokat, verseket adtak nekünk elő. 
A végén pedig egy búcsúünnepség 
keretében megköszönték a mun-
kánkat, majd utunkra bocsátottak. 
Voltak szabad hétvégéink is, ame-
lyek során a csapat egy része szafarin 
vehetett részt a Masai Mara-ban, a 
többiek pedig a környező szigeteken 
kirándultak. 

– Ha jól tudom, gyerekkereszte-
lésben is volt ott részetek. Hogy jötte-
tek ki a helyi fiatalokkal?

– Az ottani önkéntes szervezet ve-
zetőjének nemrég született gyereke, és 
őt kereszteltük meg, méghozzá Balázs 
névre. A gyerkőcnek természetesen a 
projekt vezetője, Halmen Balázs lett a 
keresztapja. Ez különleges ünnep volt 
számunkra, azzal a hozadékkal, hogy 
immár egy afrikai gyereket ezentúl 
Balázsnak hívnak. Az ottani fiatalok 
nagyon nyitottak voltak a velünk való 
kommunikációra, beszélgetésre, és 
érdeklődve kérdezgettek az európai 
kultúráról. Sok érdekes dolgot tud-
tunk meg tőlük, például azt, hogy ná-
luk megengedett a poligámia, aminek 
értelmében a helyi férfiaknak legtöbb 
négy feleségük lehet. Azt éreztük raj-
tuk, szeretnék, ha ez megváltozna, és 
mindenkinek csak egy felesége lenne, 
így az európai családokhoz hasonló-
an élhetnének. Emellett szeretnének 
egyetemre járni, ezáltal fejlődni és ki-
lépni jelenlegi állapotuk kereteiből. 

– Tervezed-e, hogy visszamész 
Kenyába, esetleg Afrika más pontjai-
ra? Milyen kép alakult ki benned az 
ott töltött idő során a helyről?

– A végén megkérdezték tőlem, 
hogy még szeretnék-e visszamenni. 
Ekkor kicsit fáradtnak éreztem ma-
gam, mert elég nehéz volt ennyi időt 
távol tölteni az otthontól, nem tart-
va a kapcsolatot, ezért azt mondtam, 
hogy nem. De így most visszagon-
dolva pár nap távlatából arra gon-
dolok, hogy mennyire jól telt, és az 
a világ megérintett, úgyhogy lehet, 
hogy visszamennék meglátogatni 
az ottani családot, akiknél voltunk, 
mivel nagyon jó kapcsolat alakult ki 
közöttünk. Bizonyosan ellátogatnék 

Afrika más pontjaira is, ha éppen 
úgy alakulna. 

Az Afrikáról kialakult képem, az, 
hogy ott még természetes körülmé-
nyek között élnek az emberek, nem 
avatkoztak be annyira a természet 
rendjébe. Maga a környezet, az em-
berek gondolkodásmódja és visel-
kedése sokkal természetesebb, mint 
nálunk. Nagyon furcsa és bizonyos 
szinten idegesítő volt számunkra, 
hogy a helyiek nem ragaszkodnak 
annyira a pontos időhöz. Nekik úgy 
jó, ha órákat késnek, őket látszólag 
nem zavarja. Mi, akik a kevés ké-
séshez vagyunk szokva, furcsálltuk, 
hogy 8-ra ígérték a helyi busz in-
dulását, 12-kor azonban még senki 
sehol nem volt a helyiek közül. Ők 
nem sietnek sehová, a híres mondás, 
a Hakuna Matata szerint élnek, ami 
annyit jelent, hogy No problem! 
(semmi probléma), amit nagyon 
sokat hangoztatnak is, vagy a polle-
polle (lassan-lassan, nyugodtan). 
Látszik rajtuk, hogy békében és 
egyensúlyban élnek hozzánk, euró-
pai emberekhez képest. 

– Milyen volt a hazautazásotok, 
és milyen újra belerázódni az itthoni 
hétköznapokba?

– A hazaút eléggé fárasztó és kö-
rülményes volt, de mindenkiben ben-
ne volt az elmúlt három hét élménye, 
és úgy láttam, hogy mindenki boldog 
és megelégedett volt, hogy végül meg 
tudtuk ezt csinálni, és hál’ Istennek 
nem történt semmi baj. Most egy 
kicsit furcsa itthon. Néha elgondol-
kodom, hogy vajon ők most mit csi-
nálnak, ugyanúgy folytatódik ott is 
tovább az élet? Könnyű visszarázódni, 
de még pár gondolat erejéig az ottani 
élményekhez kötődünk. 

Tamás Attila

Székelyföld továbbra is jelen lesz a nemzetközi turisztikai vásárokon fotó: domján levente

HUszárokkal mennek BUkarestBe

Nem tetszik az Antena3-nak a Székelyföld-kampány
„Három éve folyamatosan jelen 
vagyunk a Székelyföldet népszerű-
sítő reklámszpotjainkkal a magyar 
és a román központi médiában, és 
ha ezzel sikerült felháborítanunk 
Corneliu Vadim tudort, akkor azt 
jelenti, jól végezzük a dolgunkat” 
– reflektált Borboly Csaba megyei 
tanácselnök az antena3 hírcsator-
na szombat esti műsorára, amely-
ben többek között Corneliu Vadim 
tudor, a nagy-románia párt (prm) 
elnöke azzal vádolta Hargita me-
gye Tanácsát, hogy közpénzekből 
államellenes propagandát folytat.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A Székelyföld – Itt a leg jobb 
Erdélyben szlogenű rek-
lámfilmek üzenete a meg-

rendelő, Hargita Megye Tanácsa 
szerint mindazon határon túli ma-
gyaroknak szól, akiket nemcsak 
rokoni szálak, de a kíváncsiság is 
Erdélybe szólít, valamint azoknak a 
Kárpátokon túli románoknak, akik 
kíváncsiak a térség turisztikai látvá-
nyosságaira. A turizmusra alapozva 
keressük a kiutat a jelenlegi gazda-
sági helyzetből, vallja Borboly.

„Ha a reklámfilmtől Vadim Tu-
dor kibukott, akkor annak sem fog 
örülni, ha megtudja, hogy további 
hét, a térség népszerűsítését meg-
célzó projektünkkel nyertünk uniós 

pénzeket. A borvíz útja, a legendák, 
a kulturális értékek, a védett terüle-
tek, a műemlékek, a régizene-feszti-
vál, valamint a székely kapuk – eze-
ken a területeken nyertünk támoga-
tást. A pályázatok értéke egyenként 
kétszázötvenezer euró” – tudtuk 
meg Hargita Megye Tanácsának 
elnökétől.

Borboly elmondta, továbbra is 
lesz képviselete Székelyföldnek a 
nemzetközi turisztikai vásárokon, 
a következő évek valamelyikén 
huszárfelvonulást terveznek a ro-
mán fővárosban, hiszen meggyő-
ződésük, hogy a hagyományos 
értékek mint látvány is kellemes a 
turistáknak.

A kenyai iskolaépítési projektet támogatni lehet téglajegyek vásárlásá-
val. Bővebb információkkal a Kenya 2011 című facebook-oldal szol-
gál, ahol a projekt tagjait is meg lehet találni, tőlük lehet téglajegyeket 
vásárolni. Emellett élménybeszámolókat lehet olvasni az önkéntesek 
tevékenységeiről a http://halmenovics.blogspot.com/ oldalon.

Lázár Orsolya az iskolaprojekt résztvevője


