
A koronavírus-járvány fokozódásával, az egyre növekvő
esetszámok hallatán, Marosvásárhely és környékének vörös
zónába sorolásával az idősebb korosztály, az egyedül élők és
rászorulók azt fontolgatják, hogy egy újabb megszorító in-
tézkedés nyomán számíthatnak-e a civil szervezetek segít-
ségére. A veszélyhelyzetre való tekintettel, illetve az előző
sikeres együttműködés alapján a Solidaris Egyesület kezde-
ményezésére a szociális intézmények vezetői újabb közös
akcióterven dolgoznak, melynek neve: Solidaris. Remélhető-
leg ezúttal is megtalálják a segítségnyújtáshoz szükséges
anyagi forrásokat.

Az operatív törzs közleménye szerint október 20-ától egyelőre 14
napig kötelezővé vált a védőmaszk viselése közterületeken is, mivel a
SARS-CoV-2 vírussal fertőzöttek aránya meghaladta az 1000 lakosra
számított három megbetegedést. A hétfő délelőtti felhívás szerint keddtől
Marosvásárhelyen, Nyárádtőn, Kozmatelkén, Marosszentannán, Maros-
keresztúron, Marosszentkirályon, Marosszentgyörgyön kül- és belterü-
leten egyaránt kötelező az orrot elfedő védőmaszk viselése. 

A koronavírus-járvány miatt elrendelt márciusi szükségállapot is soha
nem látott kihívás elé állította Maros megye lakosságát. Akkor a civil
szervezetek tevékenységének összehangolását a Solidaris Egyesület és
a Vöröskereszt vállalta fel, a szociális térben mozgó civilek bázisaként
a Solidaris székhelye szolgált. Az anyagi támogatást a megyei tanács 

Miniszterelnöki blabla
Azért nőtt meg az utóbbi napokban a koronavírus-fertőzöttek

száma – jelentette ki a hét végén Ludovic Orban miniszterelnök –,
mert az önkormányzati választásokat követően sokan könnyelműen,
a biztonsági előírásokra fittyet hányva buliztak nagyokat, sőt volt
olyan eset is, amikor 700 fős lakodalmat tartottak, holott az ilyen és
hasonló eseményeken a maximális engedélyezett szám száz fő. Ezért
a múlt héten harminc napra betiltották a népes magánrendezvénye-
ket, az esküvőket és a keresztelői ünnepségeket.

Miután mindenkitől bocsánatot kért, aki most szervezett volna es-
küvőt vagy keresztelőt, elismerte, hogy „bizonyos mértékben” az ön-
kormányzati választások is hozzájárulhattak a fertőzés terjedéséhez.
A hivatalos kormányzati retorikához tartva magát – az ország leg-
felsőbb vezetése szerint ugyanis példásan és korrektül zajlottak le a
helyhatósági választások – jelentette ki, hogy nem maga a választá-
son való részvétel a fő oka az igazolt napi esetszám ugrásszerű nö-
vekedésének. Hanem az, hogy „az ország több mint 3300 településén
spontán ünneplésbe fogtak a győztesek csapatai több száz személy
részvételével” és mindenfajta óvintézkedés mellőzésével. Elismerte
ugyanakkor, hogy a kormány által még a nyáron bevezetett lazítások
is hozzájárultak az esetszámok növekedéséhez. 

Szemmel láthatóan attól tart, hogy ha beismerné, hogy a szavazás,
és a szavazóirodák körüli tumultus volt a fő oka annak, hogy 
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Koronavírus
Romániában a súlyos állapotban lévő
koronavírus-fertőzöttek számára elkü-
lönített kórházi helyek 75 százaléka
betelt – figyelmeztetett hétfőn Ludovic
Orban miniszterelnök.

____________3.
Örmény kultúra
napjai 
Marosvásárhelyen
A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar
Kulturális Egyesület minden év őszén
megszervezi az örmény kultúra nap-
jait. A háromnapos eseménysorozat
érdekessége, hogy mindegyik eszten-
dőben más tematika köré épül fel, az
idén a központi témát egy különleges
társadalmi réteg, az erdélyi örmény
nemesség képezte.

____________5.
Szem, száj, 
lélek ingere…
A világjárvány előtti ,,békeidőkre” em-
lékeztető, családias hangulatú vásár
várta a hét végén a várudvar előtti
téren a helyi, minőségi élelmiszer- 
és kézművestermékek iránt érdeklődő
marosvásárhelyieket. 

____________7.

Az Alpha Transilvană Alapítvány konyhája Fotó: Divers Egyesület 

(Folytatás a 6. oldalon)

A Solidaris Egyesület újabb akcióterve

Kölcsönös segítségnyújtás

Szer Pálosy Piroska



Kiállítás a kommunizmusról 
és a rendszerváltásról 

Október 25-ig, vasárnapig tekinthető meg a Kultúrpalota
előcsarnokában a kommunizmus és a rendszerváltás
emlékeit megjelenítő vándorkiállítás. Az Elmúlt jelen című
tárlat fotókkal, képzőművészeti alkotásokkal, installáci-
ókkal (bőség asztala), videóalkotásokkal, képi kollázsok-
kal, dokumentumokkal, történészek magyarázatával,
interjúrészletekkel és tárgyakkal idézi fel a kort. 

Online dicsőítő koncert 
Az udvarfalvi Reménység zenekar november 28-án,
szombaton 21 órától Nincs más név címmel online dicső-
ítő koncertet tart. A számos új, időszerű dalt megszólaltató
élő közvetítés a 2004-ben alakult együttes Facebook-ol-
dalán és YouTube-csatornáján lesz követhető.

Egymillió csillag a szegényekért –
online adakozás

A Gyulafehérvári Caritas minden év októberében meg-
szervezi az Egymillió csillag nevű szolidaritási akciót,
amikor a nélkülözőkkel való együttérzés jelképeként
mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret. Idén ok-
tóber 17-én, a szegénység elleni küzdelem világnapján
lett volna a tizenkettedik alkalom, de a járványhelyzet
miatt ez elmaradt. Az adományokat ezúttal a virtuális
térben fogadják, és a begyűlt pénzösszeget védőfelsze-
relésekre fordítják a nélkülözők számára. Az online ada-
kozási felület a szervezet honlapján található meg:
https://caritas-ab.ro/hu/segitek/?t=10896. Tavaly Maros-
vásárhelyen 734-en vettek részt a gyertyagyújtáson, és
7089 lej gyűlt, Marosszentgyörgyön 184 résztvevő 2031
lejt adományozott, Szovátán pedig 140 résztvevő és az
imacsoport 2855 lejt gyűjtött össze. 

A súlyosbodó járványhelyzet miatt idén nem ren-
dezhették meg a hagyományos tökfesztivált (ez
lett volna a hetedik kiadás), de nem telhetett el
úgy a múlt hét vége, hogy legalább szép őszi han-
gulatot ne varázsoljanak a fürdőváros egyes
pontjain.

Az elmúlt években megrendezett tökfesztiválok Szováta
igazi őszi ünnepévé nőtték ki magukat, ilyenkor sok-sok
tökből készült alkotással díszítették fel a fürdőtelepet, szá-
mos kézműves részvételével vásárokat is szerveztek, és
nem maradtak el a szórakoztató programok sem, sőt tavaly
már hatalmas fesztiválnak örülhettek a szervezők és részt-
vevők, többezres tömeg bulizott jó hangulatban a záró-
koncerteken.

A hónapok óta tartó járványhelyzet miatt idén kénytele-
nek voltak lemondani az őszi fesztiválról, viszont az ön-
kormányzat és a város tanintézményei úgy gondolták,
mégis jól fogna egy kis őszi színpompás „tökhangulat” a
településen. Ezért – az igényeket figyelembe véve – az ön-
kormányzat idén is kétezer tökkabakot szerzett be, amelye-
ket az önkéntes díszítőmunkára jelentkező csoportok
elszállítottak, majd munkához is láttak. A kész alkotásokat
pénteken helyezték ki a város különböző pontjain: a Do-
mokos Kázmér Óvoda, Gimnázium és Szakközépiskola
elemi és felső tagozatos diákjai a fürdőtelepi Rózsák útját
díszítették fel, ám a középiskolás diákok idén ebből kima-
radtak. Rendhagyó módon idén a városközpontot is célba
vették: a Sófalvi Illyés Lajos Általános Iskola óvodásai,
előkészítős, elemi és felső tagozatos diákjai a gólyafészek
környékét, valamint a placcot díszítették fel, míg a Szovátai
Ifjúsági Szervezet jóvoltából a városháza bejárata sem ma-
radt tökös dekoráció nélkül. A pénteki munka a járványügyi
előírások szigorú betartásával történt, a diákcsoportok kép-
viselői (és nem osztályközösségek) szerre, egymást elke-
rülve vitték és helyezték el alkotásaikat az előre megjelölt

helyeken – tudtuk meg az önkormányzat munkatársától,
Gál Krisztától.

A hétvégi hűvös és csapadékos idő nem jelentett aka-
dályt azok számára, akik meg szerették volna tekinteni a
sok színes és ötletes, tökből készült alkotást. Volt is élvez-
nivaló, hiszen denevér, malac, boszorkány, szellemek, de
még hajó is visszaköszönt a „tök jó osztályok” munkája
nyomán, a kisgyerekek olyan mesefigurákkal is találkoz-
tak, mint a Jégvarázs Elzája vagy Olafja, de idén sajátos fi-
guraként megjelent a „Covid-tök” és „karantök” is.
Mellettük találtunk néhány ízléses őszi dekorációt is, csak
az döbbentette meg a járókelőket, hogy szombaton éjszaka
néhány alkotás a rongálás célpontjává vált. 

Idén úgy döntöttek a szervezők, hogy a vendéglátóegy-
ségek maguk készítenek tökös dekorációt bejáratukhoz, és
nem a diákok, ezért a fürdőtelepen viszonylag kevés helyen
tűnt fel ilyensmi, de ötletes díszítéssel rukkolt elő a Maros
szálloda, és a turisztikai iroda munkatársai is feldíszítették
székhelyük környékét. Az időjárás és az edigitől eltérő
szervezési forma miatt jóval kisebb csoportok látogatták
végig az alkotássorokat, de mindenki élvezte a kiállított
munkákat, megmosolygott egy-egy darabot. 

– Hangulatossá tette a várost, nagyon szép munkákat
csodálhattunk meg. Különleges, érdekes, vicces, frappáns,
ötletes tökvariációkat láttunk – mondta el az egyik látogató,
azonban hiányolta az eddigi fesztiválhangulatot, a vásárt,
a tömeget, a zenét, ennek ellenére úgy vélte, egyedi lát-
ványban volt részük, megérte Szovátára utazni.

A szokáshoz híven ilyenkor néhány étterem tökös menüt
is kínál a vendégeknek, így a Kicsigombánál kecskesajtos
tökkrémlevest, valamint tökpürét és csirkét kínáltak, míg
a Káli étteremben különböző sütőtök krémleveseket, fő-
ételként kacsa- vagy csirkemellet, lazacot lehetett kós-
tolni mézes-gyömbéres sütőtökkel, cukkinit, dzadzíkivel
vagy citromos-gombás tökraguval, és nem hiányzott a
hagyományos tükörtojásos tökfőzelék sem, míg az ínyen-
ceknek tökös-mákos rétest vagy sütőtökös sajttortát szol-
gáltak fel.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max.110C
min.-10C

Ma VENDEL, 
holnap ORSOLYA napja.
ORSOLYA: a latin ursa-
(medve) szóból ered, az Ursula
név magyaros olvasatából, jelen-
tése mackó.
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1 EUR 4,8746
1 USD 4,1456

100 HUF 1,3341
1 g ARANY 254,7806

Szabadtéren is kötelező a védő-
maszk 

A Maros megyei katasztrófavédelmi bizottság október 19-i
rendelete értelmében azokon a településeken, ahol a koro-
navírus-fertőzöttek lakossági aránya meghaladta a 3 ezre-
léket, minden 5 év fölötti személynek kötelező védőmaszkot
viselni, amikor elhagyja lakását. Az intézkedés a megye hét
települését – Marosvásárhelyt, Nyárádtőt, Maroskeresztúrt,
Kozmatelkét, Marosszentkirályt, Marosszentgyörgyöt és
Marosszentannát – érinti. Azokon a településeken, ahol a
fertőzöttségi ráta kisebb 3 ezreléknél vagy megegyezik
azzal, a köztereken – buszmegállókban, vasútállomásokon,
turisztikai látványosságok közelében, sétányokon, illetve az
iskolák ötvenméteres körzetében – kötelező a maszkvise-
lés. A rendelet értelmében azokon a településeken, ahol az
ezer főre eső fertőzöttek száma meghaladta a hármat, a
vendéglők, kávézók beltéri helyiségei zárva tartanak, a
szállodák, panziók vendéglőiben, kávézóiban pedig csak a
szállóvendégeket szolgálják ki. Magánrendezvények – es-
küvők, keresztelők, bankettek – szervezése szabadtéren is
tilos. 

54 új fertőzött 
Október 19-ig, hétfőig Maros megyében összesen 3223 ko-
ronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A tegnapi adatok szerint
24 óra alatt 54 új esettel nőtt a fertőzöttek száma, az érin-
tetteknek korábban nem volt pozitív koronavírus-tesztjük.
Az új betegek mellett megyeszinten két személynél már
korábban kimutatták a fertőzést, és a megismételt teszt is
pozitív lett. A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgató-
ság adatai szerint hétfőn 253 Covid–19-fertőzöttet kezel-
tek a megye kórházaiban. Eddig 835 gyógyultat engedtek
haza a kórházakból, 583 tünetmentes fertőzött tíz nap
múlva, további 197 kérésre távozhatott. A keddi adatok
szerint 49 személy koronavírus-fertőzés gyanújával van
beutalva. 

Szülőföldön magyarul 
– közeledik a határidő 

Mint ismeretes, a magyar anyanyelvű oktatásban részesülő
gyermekek szülei október 30-áig igényelhetik a Szülőföl-
dön magyarul program keretében a 2019–2020-as tanévre
nyújtott magyarországi támogatást. A program lebonyolítói
az igénylők küldeményét – a szükséges iratokkal – a pos-
tai bélyegző legkésőbb október 30-i dátumával fogadják
el. Bővebb tájékoztatás a 0266-244-450-es telefonszá-
mon, illetve a www.szulofoldonmagyarul.ro internetes olda-
lon kérhető. 

Elmaradnak az Ariel előadásai 
Tekintettel a járványhelyzet alakulására, a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház minden októberi előadása
elmarad. Amint a helyzet lehetővé teszi, gazdag előadás-
kínálattal várják majd vissza nézőiket – tájékoztatott az Ariel
Színház irodalmi titkársága. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

20.,kedd
A Nap kel 

7 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 26 perckor. 
Az év 294. napja, 
hátravan 72 nap.

Megyei hírek

A gyerekek kimondottan élvezték a különböző figurákat  Fotó: Gligor Róbert László
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Tökhétvége Szovátán – egy kissé másként
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a fertőzöttek száma megugrott, el kellene halasztani a 
december 6-ra tervezett parlamenti választásokat. Erről
azonban sem ő nem akar hallani, sem az államfő.

Áprilisban, amikor a napi esetszám ötszáz körüli volt,
az államelnök azt nyilatkozta, hogy „pandémia idején
nem tartunk választásokat”. Most pedig, amikor az iga-
zolt napi esetszám meghaladja a négyezret is, nem lát
okot arra, hogy elhalasszák a december 6-ra tervezett
parlamenti választásokat.

Nem számít, hogy a vírus nem vesz ki szabadnapot
hétvégére, még választások idején sem, az sem, hogy va-
lakinél már szimultán jelentkeztek az influenza és a
Covid szimptómái, hogy nincs védőoltás, hogy az egye-
düli védekezés a maszkviselés és a gyakori kézmosás,
hogy aggasztóan nő az intenzív osztályon kezeltek
száma. 

Mind az államfő, mind a kormányfő szerint a demok-
rácia működéséhez elengedhetetlen a szavazás megtar-
tása. Ezt szerintük még egy világjárvány sem írhatja
felül. Ám a jelek szerint a politikai érdek fölülír(hat)ja.
Vajon mit fognak blablázni a jövő héten, ha újabb fer-
tőzéshullám pusztít majd az országban?

A bölcsődékre nem vonatkoznak
a korlátozások

A bölcsődékre és a napközis (iskola utáni) jellegű te-
vékenységekre nem vonatkoznak azok a korlátozá-
sok, amelyek a 3-as értéket meghaladó fertőzöttségi
arányú településeken lépnek érvénybe – nyilatkozta
hétfőn Ludovic Orban. A miniszterelnök azt mondta,
a korlátozások az óvodákra és iskolákra érvényesek,
a bölcsődék és a különböző iskola utáni programok
nem esnek ezek hatálya alá. A kormányfő rámutatott,
az érintett településeken 14 nap után felülvizsgálják
a helyzetet, és ha az új megbetegedések száma ezer
lakosra vetítve 3 alá csökken, feloldják a korlátozá-
sokat. (Agerpres)

Leonard Azamfirei PSD-listán
indul 

Leonard Azamfirei, a Marosvásárhelyi Orvostudomá-
nyi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora belépett a
Szociáldemokrata Pártba, és a PSD Maros megyei
szenátusi listájának első helyén indul a választáso-
kon. A hírt hétfőn jelentette be Marcel Ciolacu, a PSD
elnöke. Ciolacu kifejtette, Románia és a jelenlegi kor-
mány legnagyobb problémája, hogy nincsenek szak-
emberek a kabinetben, ezért kizárólag politikai és
választási érdekeket szolgáló döntések születtek. Ez
az oka annak, hogy nem sikerült megfékezni a jár-
ványt, és hogy az ország hatalmas egészségügyi és
gazdasági válságba került – mondta a pártelnök. 
Leonard Azamfireit úgy mutatta be, mint „kettős szak-
embert”, aki egyrészt rektorként, másrészt intenzív
terápiás orvosként fontos szerepet fog vállalni az
egészségügyi, valamint az oktatási témájú törvények
megalkotásában. (Agerpres)

Ingyenes oltási kampány
Újabb 500.000 adag influenza elleni oltást szállít le a
forgalmazó a megyei közegészségügyi igazgatósá-
goknak az egészségügyi minisztérium ingyenes ol-
tási kampánya keretében. Az újabb dózisokat
megkapják a háziorvosok, akik folytatják a veszélyez-
tetett lakosság ingyenes beoltását. A szaktárca há-
rommillió dózist rendelt idén a vakcinából, kétszer
annyit, mint tavaly, hogy minél több embert immuni-
zálni lehessen az influenzával szemben. Az oltási
kampány szeptember 14-én kezdődött, a dózisokat
több szakaszban juttatják el a megyei közegészség-
ügyi igazgatóságoknak. A következő adagokat novem-
ber elején szállítják ki – mutat rá hétfői közleményében
az egészségügyi minisztérium. Az ingyenes oltási
kampány részeként kiemelten immunizálják a 65 év
feletti embereket, a krónikus betegségekkel, különö-
sen a légzőszervi, szív- és érrendszeri megbetegedé-
sekkel, anyagcsere-betegségekkel küzdő
személyeket, az intézményekben élő gyermekeket és
időseket, az orvosi személyzetet és a várandós nőket.
A tárca szerint október 11-éig 146.537 személyt oltot-
tak be a kampány keretében. (Agerpres)

Felmelegedés várható
Kellemes meleg idő várható a héten, 24-e után gya-
kori esőzések lesznek – derül ki az Országos Mete-
orológiai Szolgálat (ANM) október 19-e és november
1-je közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből. Er-
délyben az első héten napról napra jobb idő lesz, 11
Celsius-fokról 19 fokra emelkedik a csúcshőmérsék-
let, 19-e és 23-a között az ilyenkor megszokottnál me-
legebb lesz. Ezt követően mintegy ötfokos visszaesés
következik, átlagosan 14 Celsius-fokot mutat majd a
hőmérő a legmelegebb délutáni órákban. Az éjszakai
minimumok hasonlóan változnak: a mostani 0-3 Cel-
sius-fokról 7 fokra nőnek, majd 2 fokra süllyednek. A
következő napokban száraz idő várható, de 24-e után
mindennap nő a csapadék valószínűsége. A hegyek-
ben az első két napban hideg lesz, éjszaka fagypont
alá süllyed a hőmérő higanyszála, majd 23-áig felme-
legedés következik, napközben akár 15 Celsius-fok is
lehet, a második héten az enyhe lehűlés következté-
ben ez 8-10 fokra esik vissza, éjszaka fagypont körül
lesz a hőmérséklet. Gyenge eső, amely a periódus
vége felé havas esőbe megy át, október 24-e után
várható. (Agerpres)
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Miniszterelnöki blabla

Rendkívüli támogatást kaphatnak a holokauszt túl-
élői a német államtól a koronavírus-világjárvány
miatt – írták német lapok hétfőn.

A holokauszt-túlélők fokozottan veszélyeztetett csoportot
alkotnak, nemcsak magas életkoruk miatt, hanem azért is, mert
a náci diktatúra idején elszenvedett üldöztetés révén sokan
eleve egészségi gondokkal küszködnek.

Az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) így különösen sú-
lyosan fenyegeti a soá túlélőit, Németország pedig a világjár-
vány idején is vállalja a nemzetiszocialista rezsim jogsértései
miatti „történelmi felelősséget” – közölte a pénzügyminiszté-
rium.

A tárca a Németországgal Szembeni Zsidó Anyagi Követe-
lések Konferenciájával (Claims Conference) kötött megálla-
podása alapján csaknem 600 millió eurót  különít el. Az

alapból fejenként két év alatt 2400 euró utalható ki, mindazok
számára, akik eddig csak egyszer kaptak rendkívüli támoga-
tást Németországtól. A jogosultak számát 240 ezerre becsü-
lik.

Németországban továbbra is egyre gyorsabban terjed a
SARS-Cov-2. A Robert Koch országos közegészségügyi in-
tézet (RKI) hétfői adatai szerint az utóbbi 24 órában 4325 fer-
tőződést regisztráltak, ami csaknem a duplája az egy héttel
korábbi 2467-nek.

A járvány kezdete óta 366 299 ember szervezetében mutat-
ták ki a kórokozót. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) ösz-
szefüggő halálesetek száma egy nap alatt 12-vel 9789-re nőtt.
Az adatokat torzíthatja, hogy a járási és városi egészségügyi
hivatalok hétvégenként rendszertelenül továbbítanak adatokat
a berlini RKI-nek. (MTI)

Rendkívüli támogatást kaphatnak 
a holokauszt túlélői 

Donald Trump amerikai elnök Nevadában, demok-
rata párti kihívója, Joe Biden pedig Észak-Karoliná-
ban kampányolt vasárnap.

Mind Nevada, mind Észak-Karolina úgynevezett csatatér-
vagy ingadozó – vagyis nem egyértelműen demokratákra vagy
republikánusokra voksoló – államnak számít, noha Nevadában
2004 óta nem győzött republikánus, Észak-Karolinában 2008
óta pedig demokrata párti elnökjelölt.

Donald Trump a nevadai Carson Cityben egy templomban,
majd Newport Beach városában a kampányra pénzt gyűjtő
egyik rendezvényen vett részt. A templomban – a CBS televí-
zió tudósítása szerint – Denise Goulet lelkipásztor kijelentette:
Isten neki azt mondta, hogy „másodszor is győzelmet biztosí-
tok az elnökötöknek”. Válaszában az elnök „nagy megtisztel-
tetésnek” nevezte, hogy jelen lehetett az istentiszteleten, és
mindenkit arra buzdított, hogy menjen el szavazni.

Joe Biden az észak-karolinai Durhamben afroamerikai val-
lási vezetőkkel tanácskozott és nagygyűlést is tartott. Mindkét

alkalommal hangsúlyozta, hogy katolikus hitű, és a zsebéből
elő is vett egy rózsafüzért, azt állítva, hogy azt mindennap
magánál hordja. „Nem azért imádkozom Istenhez, hogy véd-
jen meg, hanem azért, hogy adjon erőt nekem mások gondja-
inak megismeréséhez” – mondta. A katolikus Biden
egyébként nem veti el az abortuszt, és a múlt héten Philadel-
phiában, az ABC televízió szervezésében tartott stúdióbeszél-
getésen azon meggyőződésének adott hangot, hogy egy
nyolcéves gyermeknek is joga van eldönteni: transznemű le-
gyen-e.

A durhami nagygyűlésen Biden ismét leszögezte: az Egye-
sült Államokban intézményes rasszizmus van, s ennek legyő-
zéséhez szerinte a büntetőjog rendszerének reformjára van
szükség. Azt ígérte: segít az afroamerikai közösségeknek
abban, hogy anyagilag javuljon a helyzetük.

Az Egyesült Államokban vasárnap estig már több mint 27
milliónyian szavaztak, levélben, vagy a korai szavazás kínálta
lehetőségeket kihasználva. (MTI)

Trump Nevadában, Biden Észak-Karolinában 
kampányolt

Csaknem teljes zárlattal felérő, két hétig tartó szi-
gorú korlátozások lépnek életbe péntektől Wales-
ben a koronavírus-járvány terjedésének
megfékezése végett – jelentette be a walesi minisz-
terelnök hétfőn.

Mark Drakeford a walesi fővárosban, Cardiffban tartott saj-
tótájékoztatóján közölte: október 23-tól november 9-ig bezár-
nak a pubok, az éttermek, a turisztikai és
szabadidő-létesítmények, a közösségi intézmények, a könyv-
tárak és a nem alapvető cikkeket árusító üzletek.

Be kell zárniuk a fodrászatoknak, a szállodáknak és a szép-
ségszalonoknak is.

Esküvői és temetési szertartások kivételével a vallási intéz-
ményeknek is fel kell függeszteniük működésüket két hétre.

A lakosságot arra kéri a walesi kormány, hogy maradjon
otthon, ha lehetséges, dolgozzon otthonról, és a legszüksége-
sebb bevásárlásokon, valamint napi egy rövid testedzésen
kívül lehetőleg ne mozduljon ki.

Drakeford ismertetése szerint ez alól csak a kritikus fontos-
ságú területeken dolgozók kaphatnak mentességet, illetve
azok, akiknek otthoni munkavégzése fizikailag nem lehetsé-
ges.

A walesi kormány a zárlat idejére megtiltja a gyülekezést a
nem egy háztartásban élők számára közterületen és zárt térben
egyaránt.

A korlátozások első hete egybeesik az iskolák őszi szüne-
tével. A walesi miniszterelnök tájékoztatása szerint a szünet
után az általános iskolákban minden évfolyam számára, a kö-
zépiskolákban csak a vizsgák előtt álló évfolyamokon indulhat

újra az oktatás, a többi középiskolai osztálynak online okta-
tásra kell ismét áttérnie.

Drakeford az intézkedéseket indokolva úgy fogalmazott: a
walesi kormány meggyőződése szerint a koronavírus-járvány
terjedését csak mélyreható, gyors és sokkszerűen erőteljes in-
tézkedéscsomaggal lehet megfékezni.

A hétfőn ismertetett rendelet azt jelenti, hogy az Egyesült
Királyságon belül Walesben lépnek életbe a legszigorúbb jár-
ványmegelőző korlátozások.

Az elmúlt napokban a brit kormány tudományos tanácsadó
testületének (SAGE) több tagja is tett olyan nyilatkozatokat,
hogy Boris Johnson miniszterelnöknek országos hatállyal ha-
sonlóan szigorú, rövid, két-három hétre szóló zárlatot kellene
elrendelnie a koronavírus-járvány megfékezése végett.

Johnson többször hangoztatott álláspontja szerint azonban
a brit kormány kitart az Angliában minap életbe léptetett, re-
gionális kiterjedésű, a járvány egyes gócpontjaira összponto-
sító készenléti rendszer mellett.

Az új, háromfokozatú készültségi rendszerben a közepes
szint a legalacsonyabb, utána következik a magas, majd a na-
gyon magas fokozat, egyre szigorodó korlátozásokkal, de
egyik fokozat sem írja elő például azt, hogy az emberek nem
hagyhatják el otthonaikat.

Az északnyugat-angliai Liverpoolban és tágabb körzetében
már a nagyon magas szint van érvényben, mivel jelenleg
ebben az országrészben a legmagasabb a koronavírus-fertőzési
ráta Anglián belül.

Londonban szombat óta a középső, vagyis a magas készült-
ségi fokozat érvényes. (MTI)

Péntektől csaknem teljes zárlat lép életbe Walesben

Romániában a súlyos állapotban lévő koronavírus-
fertőzöttek számára elkülönített kórházi helyek 75
százaléka betelt – figyelmeztetett hétfőn Ludovic
Orban miniszterelnök.

A kormányfő a B1 hírtelevíziónak elmondta: az elmúlt idő-
szakban folyamatosan növelték az ágyak és lélegeztetőgépek
számát a Covid-kórházak intenzív osztályain, és most további
kórházakban különítenek el részlegeket a fertőzöttek számára,
de az egészségügyi rendszer befogadóképességét nem lehet
jelentősen növelni, mert nincs elég szakorvos.

Orban rámutatott: az intenzív osztályokon nem minden ko-
ronavírusos beteg szorul lélegeztetőgépre, ezért az ilyen esetek
számára „átmeneti osztályok” kialakítását tervezik, hogy fel-
szabadítsanak helyeket az intenzív osztályokon azoknak, akik
nem tudnak már önállóan lélegezni.

A miniszterelnök elnézést kért azoktól, akik erre az idő-
szakra tervezték esküvőjüket, amiért a kormány egy hónapra

betiltott minden magánrendezvényt, de magyarázata szerint
az elemzésekből az derült ki, hogy a fertőzés leginkább a tár-
sas összejöveteleken, ünnepségeken terjed.

A stratégiai kommunikációs törzs hétfői jelentése szerint
Romániában hétfőn meghaladta a tízezret a kórházban kezelt
koronavírus-fertőzöttek száma, közülük 757-et ápolnak az in-
tenzív osztályokon. Az országban most már a napi háromezer
új fertőzés és több mint 60 haláleset számít átlagosnak. A hét-
fői összesítésben kevesebb mint 2500 új eset szerepel, de csak
azért, mert vasárnap negyedannyi tesztet végeztek, mint
amennyit hétköznap szoktak, rekordot döntött viszont – meg-
haladta a 30 százalékot – a pozitív tesztek aránya.

Az új esetek csaknem egynegyede a fővárosból származik.
Bukarestben az utóbbi két héten meghaladta a lakosság 3 ezre-
lékét a fertőzési ráta, ezért hétfő délutánra összehívták a helyi
járványügyi operatív törzset, amely várhatóan elrendeli az is-
kolák, vendéglátóhelyek és rendezvénytermek bezárását. (MTI)

Koronavírus 
A súlyos állapotú fertőzötteknek elkülönített helyek

75 százaléka betelt



Bár a járványügyi adatok
alapján idejében fel lehetett
volna készülni, vasárnap este
6 óra után közölték az iskola-
igazgatókkal és a sajtóval,
hogy a közegészségügyi
igazgatóság utasítása értel-
mében Marosvásárhelyen és
a megyeközpontot környező
községekben hétfő reggeltől
rá kell térni a vörös forgató-
könyvre, azaz a teljes digitá-
lis oktatásra, óvodától a
középiskoláig. Az ok: az új
koronavírussal fertőzöttek
száma meghaladta az 1.000
lakosra eső három személyt
az utóbbi 14 nap során.

Az érintett tanintézmények: va-
lamennyi marosvásárhelyi iskola
és óvoda, valamint a nyárádtői,
maroskeresztúri, kozmatelkei, ma-
rosszentkirályi, marosszentgyörgyi
és a marosszentannai általános is-
kolák és óvodák. Ezekben két hétre
a távoktatásra térnek át. 

Megyénkben ily módon 101 ok-
tatási intézményben kezdték el hét-
főtől a vörös forgatókönyv szerint,
azaz kizárólag online az oktatást, a
tanfelügyelőség adatai szerint egy
tanintézményben egy diák, a többi-
ben a tanulók közvetlen hozzátar-
tozói betegedtek meg.

Megyei szinten 198 iskolában
maradt a sárga forgatókönyv, azaz a
diákok felváltva vesznek részt a 
tanórákon, 290 tanintézményben a
zöld forgatókönyv, azaz a rendsze-
res iskolába járás maradt érvényben. 

Több iskolaigazgatótól érdek-
lődtünk arról, hogy este 6 órától
hogyan sikerült értesíteni a diáko-
kat, ugyanis néhány intézményben
több százról van szó, és hétfő reg-
geltől a pedagógusok hogyan tud-
tak átállni a digitális módszerre,
továbbá azok a családok, ahol egy
vagy több óvodás, előkészítős, ele-
mista gyermek van, és a szülők
munkába járnak, hogyan rendezték
a munkahelyen, hogy a gyermekek
mellett maradhassanak. A válaszok
értelmében néhány napon belül
rendeződik a helyzet. Ennek elle-
nére úgy gondoljuk, hogy a muta-
tók alakulásának függvényében
nem előző este, hanem valamivel
korábban kellene figyelmeztetni a
tanintézményeket, szülőket, diáko-
kat egy hasonlóan gyors átállásra.

Mátéfi István, a marosvásárhelyi
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
igazgatója: 

– Az előzmények alapján a
vörös forgatókönyvre való áttérés-

hez szükséges infrastruktúra kiala-
kult iskolánkban, ami lehetővé
teszi, hogy a tanárkollégák és a di-
ákok közötti közreműködés meg-
valósulhasson. Az online oktatás
már májusban nagyon jól műkö-
dött, amit végzőseink vizsgaered-
ményei is tükröznek. Termé-
szetesen vannak kisebb gondok,
amelyeket próbálunk megoldani.
Tudjuk, hogy az előkészítőtől a ne-
gyedik osztályig a digitális oktatás
problémát jelent a diákoknak,
ugyanis az ő esetükben szükség
van a szülők segítségére is, de a
visszajelzések alapján a többségük
erre is megtalálja a megoldást.

Érdeklődésünkre dr. Tamási
Zsolt, a marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Elméleti
Líceum igazgatója biztosított afelől,
hogy a 421 tanulóval működő tan-
intézményben fel voltak készülve
erre az eshetőségre is:

– Még a tanév megkezdése előtt
az iskolánknak szükséges egységes
digitális felületet előkészítettük, a
diákoknak és tanároknak biztosítva
volt a rácsatlakozást lehetővé tevő
belső e-mail, amit többségük akti-
vált is. Az elmúlt hetek alatt figyel-
tük, hogy rácsatlakozott-e
mindenki, és amikor a hibrid okta-
tás elkezdődött, számba vettük,
hogy kinek milyen technikai prob-
lémája van, felmérést is készítet-
tünk arról, hogy hány diák nem
rendelkezik digitális eszközzel, és
amennyire szükség volt, igényel-
tünk. Kaptunk az önkormányzattól
és a tanfelügyelőségtől is, ahonnan
csak a még hiányzó táblagépeket
fogadtuk el. A kiosztásuk is elkez-
dődött, és csak azok a diákok nem
vették át, akik az elmúlt héten a
sárga forgatókönyv szerint otthon-

ról követték az órákat. Ha nekik is
kiosztjuk, zökkenőmentesen foly-
tathatjuk a digitális oktatást, ami-
hez a diákjaink és a pedagógusok
is hozzászoktak már. Így az átállás
nem jelentett számunkra különö-
sebb problémát. 

Az alsó tagozatos gyermekeknél
viszont, ha a szülő nem segít be,
gondok lesznek. Saját tapasztalat-
ból tudom, hogy a kisebb gyer-
mekek mellett ott kell állnia a
szülőnek, amíg megtanulják a digi-
tális eszközök használatát. 

Az értesítést megkönnyítette,
hogy a múlt héten tartottuk a szü-
lőbizottsági elnökség újraalakuló
ülését, és ott arra figyelmeztettem a
jelenlevőket, hogy fel kell készülni
az esetszám növekedésével járó át-
állásra. A menet közben felmerülő
problémákról pedig várjuk a vissza-
jelzéseket a szülőktől, pedagógu-
soktól, hogy megoldást keressünk
azokra, ahogy a sárga forgatókönyv-
re való áttérés során is történt, ami-

kor önkéntes szülők segítettek. A
hétfői és keddi nap során össze-
gyűjtjük a visszajelzéseket, és meg-
próbáljuk orvosolni őket. 

Siklódi Beáta, a marosvásárhelyi
Traian Vuia Szakközépiskola al-
igazgatója: 

– Fel voltunk készülve erre a le-
hetőségre, az iskola már év elejétől
megnyitotta a Google Classroom-
ban a névjegyeket a tanulóknak és
a tanárkollégáknak is, így egyelőre
zökkenőmentes volt az átlépés. A
szakmai gyakorlati órák elhalasz-
tódnak, ezeket a helyzet függvényé-
ben újraütemezzük. Intézmé-
nyünknek összesen 608 diákja van,
többnyire rendelkeznek a szükséges
eszközökkel, ugyanis akinek szük-
sége volt rá, kérvény alapján kapott
tabletet, és szinte százszázalékban
sikerült diákjainkat megsegíteni
ilyen szempontból. 

Matyas Simona Paula, a maros-
szentannai Ion Chinezu Általános
Iskola igazgatója szerint a sárga for-
gatókönyv idején sikerült nagyon
jól megszervezni a tevékenységet.
A Google Classroom és a Meet fe-
lületek állnak a rendelkezésükre. A
helyi polgármesteri hivataltól 170
táblagépet ígértek, beszerzésük fo-
lyamatban van. Addig is, amíg a
megígért tabletek eljutnak az isko-
lába, a tanulók rendelkezésére álló
eszközökkel, általában mobiltelefo-
nokkal tartják a kapcsolatot. Akiknek
ez sincs, azokhoz eljuttatják a tan-
anyagot. Elmondása szerint az iskolai
órarendet nehéz betartani, különösen
olyan családokban, ahol egy eszköz
áll a gyermekek rendelkezésére, ezért
az alsó tagozatos osztályokban a szü-
lőkkel közösen állapodtak meg az
órarendben, az óvodásokkal hason-
lóképpen. (bodolai)

Pozitívan viszonyult az EP-
képviselők többsége, de az
európai intézmények képvise-
lői is a Minoriy SafePack euró-
pai kisebbségvédelmi kezde-
ményezés jogalkotási javasla-
taihoz az Európai Parlament-
ben csütörtökön, október
15-én tartott nyilvános meg-
hallgatáson. A kezdeményező
bizottság tagjai fejezetenként
mutatták be javaslataikat az
Európai Parlament szabad-
ságjogok (LIBE), művelődési
(CULT) és petíciós (PETI)
szakbizottságai szervezte
meghallgatáson.

A meghallgatást élénk érdeklő-
dés övezte, a felszólaló több mint
negyven képviselő háromnegyede
támogatásáról biztosította a kezde-
ményezést, és a jogalkotás beindí-
tására biztatta az Európai
Bizottságot. A leghangosabb ellen-
zők romániai EP-képviselők voltak.

Vincze Loránt RMDSZ-es EP-
képviselő, a FUEN elnöke felszóla-
lásában kifejtette: „Az elmúlt

években az alapvető jogok és érté-
kek egyre fontosabbá váltak. A ki-
sebbségi jogok az alapvető jogok
részét képezik, és európai értéket
képviselnek. Itt az ideje ennek alap-
ján cselekedni. Az uniós politikák
és finanszírozás révén támogathat-
juk kisebbségeinket abban, hogy
megbecsültnek, védettnek és egyen-

lőnek érezzék magukat”. Az Euró-
pai Néppárt képviselőcsoportjának
nevében javasolta egy parlamenti
határozat elfogadását, amely felkéri
az Európai Bizottságot a jogalko-
tásra az MSPI-ben foglaltak alap-
ján.

Az EU Alapjogi Ügynöksége, az
Európai Régiók Bizottsága, az Eu-

rópai Gazdasági és Szociális Bizott-
ság, illetve az Európa Tanács
Nyelvi Chartájának képviselői
egyaránt üdvözölték a kezdeménye-
zést, amelyet fontosnak és támoga-
tandónak neveztek.

Az MSPI Polgári Kezdeményező
Bizottságának nevében Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke össze-
gezte a meghallgatáson elhangzot-
takat, kiemelve: „A kisebbségek
mindig hozzáadott értéket jelente-
nek egy tagállamban. Európának
nem szabad erről lemondania, mert
akkor önként mond le saját kulturá-
lis öröksége és sokszínűsége egy je-
lentős részéről. Bízunk abban, hogy
a mai eszmecserével közelebb ke-
rültünk a jogalkotáshoz, és megerő-
sítettük mindazt, ami számunkra
fontos”.

„Nagyon elégedett vagyok. A tá-
mogató hangok azt bizonyítják,
hogy az Európai Parlamentben
nagy többség áll az őshonos ki-
sebbségek védelme mögött. Ismét
bizonyosságot nyert, hogy az ősho-
nos kisebbségek itt, Európában nin-

csenek magukra hagyva. Nagyon
sok olyan kollégám szólalt fel, aki
támogatja az ügyünket, fontosnak
tartotta, hogy eljöjjön, és elmondja:
az Európai Parlamentnek foglal-
koznia kell az őshonos közössé-
gekkel, az Európai Uniónak
törvényeket kell elfogadnia a vé-
delmükben. Nem csupán több
mint egymillió polgár támogatása
van mögöttünk, hanem a parla-
menti képviselőknek a hangja is,
illetve azoké az intézményeké,
amelyek képviseltették magukat.
Románia most sem cáfolta meg
magát, a román felszólalók to-
vábbra is követték a kezdeménye-
zésünket elutasító álláspontot, de
ezúttal is magukra maradtak. Kö-
szönöm az anyaországi képviselők
kiállását, akik párthovatartozástól
függetlenül támogatják ezt a nem-
zeti ügyet. Köszönöm azoknak,
akik velünk tartottak, szurkoltak,
nagyot léptünk előre, és a munkát
folytatjuk” – nyilatkozta Vincze
Loránt a meghallgatást követően.
(RMDSZ-tájékoztató)
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Pozitív volt a Minority SafePack fogadtatása az Európai Parlament 
nyilvános meghallgatásán

Volt, ahol könnyen ment, de helyenként vannak még hiányosságok 
Átállás a vörös forgatókönyvre 

Fotó: Nagy Tibor

Borbély László államtanácsos,
a Fenntartható Fejlődés Fő-
osztály koordinátora az élel-
mezés világnapja alkalmából
megfogalmazott üzenetében
elmondta, hogy az emberek
többsége érdekelt az egész-
séges élelmiszer-fogyasztást
népszerűsítő programok ki-
dolgozásában.

– Az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete minden évben október 16-án
ünnepli az élelmezés világnapját,
hogy felhívja a figyelmet e létfon-
tosságú ágazatban felmerülő globá-
lis kérdésekre. A koronavírus-
járvány hangsúlyosabbá tette a me-
zőgazdaság és az élelmiszeripar
szerepét a társadalom megfelelő
működésében. Tudatosítanunk kell,
hogy versenyképes mezőgazdasági
ágazatra van szükségünk, amely le-
hetőséget biztosít arra, hogy az élel-
miszereket helyi termelésből
szerezzük be, hiszen a lakosság
közel 60%-a kifejezte igényét az
egészséges termékekre. A megfe-
lelő és minőségi élelmiszerekhez
való hozzáférés kell legyen az or-
szág egyik legfontosabb fenntart-
ható fejlődési célkitűzése – mondta
Borbély László.

Nemrég egy szociológiai kutatást
végeztek, amelynek célja a közvé-
lemény részletes mérése volt a
fenntartható fejlődési stratégia
(SNDDR 2030) első két fenntart-
ható fejlődési céljáról, ez a szegény-
ség felszámolása és az éhezés
megszüntetése. A válaszadók köré-
ben az átlagot jóval meghaladó ér-
deklődést váltott ki az egészséges
ételek fogyasztását elősegítő prog-
ramok kidolgozása (58%), illetve a
talajszennyezés megelőzése és le-
küzdése (54%).

Borbély László elmondta: 
– Lehetőségünk van arra, hogy a
gazdasági újjáépítést felhasználjuk
az élelmiszeripar fejlesztésére. Az
elmúlt évek adatai azt mutatják,
hogy Romániában az élelmiszerim-
port meghaladja az -exportot, ami
több milliárd eurós kereskedelmi hi-
ányhoz vezetett, bár hatalmas mező-
gazdasági potenciállal
rendelkezünk. Fel kell zárkóztat-
nunk az ágazati politikánkat a leg-
frissebb európai szintű
fejleményekhez, például a Farmtól
a fogyasztóig stratégia elfogadásá-
val. A fenntartható fejlődés elvei-
nek alkalmazása hozzásegíthet egy
modern és versenyképes helyi me-
zőgazdasági ágazat kialakításához.

Az élelmezés világnapja
Előtérben 

az egészséges 
ételekhez való

hozzáférés



A Marosvásárhelyi Örmény–
Magyar Kulturális Egyesület
minden év őszén megszervezi
az örmény kultúra napjait. A
háromnapos eseménysorozat
érdekessége, hogy mindegyik
esztendőben más tematika
köré épül fel, az idén a köz-
ponti témát egy különleges
társadalmi réteg, az erdélyi
örmény nemesség képezte. 

A péntektől vasárnapig tartó ren-
dezvénysorozat központi eseménye
szombat délelőtt zajlott a Kultúrpa-
lota kistermében: itt került sor az
Örmények kutyabőrrel című kultúr-
mozaikra, amelynek keretében volt
előadás, Nemesi vademecum cím-
mel kerekasztal-beszélgetés és on-
line interjú is. 

A rendezvényt dr. Puskás Attila,
a MÖMKE elnöke nyitotta, majd dr.
Vass Levente parlamenti képviselő
üdvözölte a szépszámú közönséget. 

– Az örmény nemesség kerek,
260. évfordulóját ünnepeljük. On-
line kezdtünk kutakodni, eljutot-
tunk Peruig, Ausztráliáig. Több
mint 50 erdélyi örmény család ka-
pott nemességet az elmúlt évszáza-
dok során, erről egy könyv is
megjelent: Gudenus János szerkesz-
tette az erdélyi örmény nemesi csa-
ládok genealógiáját. De nem lehet
csak a múltban élni, így elkezdtük
keresni a leszármazottakat, és elju-
tottunk Peruig, Ausztráliáig. 

Az örmények erdélyi megtelepe-
dése nagyobb létszámban az 1670-
es évektől számítható, és 50-60
évvel a betelepedés után – annak el-
lenére, hogy a magyar nyelvet még
nem ismerték –, már nemességet
kapnak Erdélyben. Hogyan vált ez
lehetségessé? – kérdezte Puskás At-
tila dr. Kálmán Attila történésztől.

– A 18–19. században sok ör-
mény író úgy tartotta, hogy mind-
azok, akik ide jöttek, nemesi
származásúak voltak. Jelenlegi tu-
dásunk szerint az Erdélyi Fejede-
lemség korában három család
szerzett nemességet. De vannak
olyan családok, amelyek már az-
előtt megszerezték ezt. A Habsbur-
gok korában 1712-ben szerzett
először örmény család nemesleve-
let. A legtöbb nemesítés Bécs hábo-
rús kiadásaihoz kapcsolódik: a

hétéves háború, a Napóleon elleni
háborúk, amelyekben jó pénzért le-
hetett vásárolni nemeslevelet 2000,
illetve 1000 forintért. Ekkor majd’
30 örmény család szerzett nemesle-
velet. Természetesen volt más hely-
zet is. Előfordult, hogy részt vettek a
törökellenes háborúkban, számított
az udvari kamara szolgálata, avagy a
kulturális tevékenységek folytatása.
A három bánsági vármegye létrejöt-
tével földet tudtak vásárolni a Bán-
ságban, így megszabadultak az
erdélyi rendi társadalom szorításá-
ból. Hatalmas földterületeket vásá-
roltak, de egy kicsit eltávolodtak az
örmény gyökerektől, és betagolód-
tak a magyar társadalomba. 54 vagy
55 örmény nemesi családról tudunk
– az Urmánczyak például bárói ran-
got kaptak Lengyelországban, de a
rangot nem hozták át. Hat család ka-

pott főnemesi rangot, elsőként a Ka-
rátsonyiak, majd a Dániel, a Kiss, a
Pap, a Lukács és a Markovits csalá-
dok. Elsősorban a karrierük miatt:
mint például Karátsonyi Guidó, aki
szívvel-lélekkel részt vett a ’48-as
forradalomban, majd egy alapítványt
hozott létre, amelyből rengeteg szer-
vezetet finanszírozott felekezettől
függetlenül. Ő emiatt kapott grófi
címet. A Dánielek esetében Dániel
Ernő kereskedelmi miniszter volt, je-
lentős szerepe volt a millenniumi ün-
nepségek megszervezésében, bárói
rangot kapott. A Kiss családból Ger-
gely szerez bárói rangot. Nagyon
sokan kihaltak közülük, több esetben
leányági leszármazottak sem voltak
– mint a Karátsonyiak grófi ága ese-
tében. Érdekesség, hogy a Dánie-
leké, Dániel Tiboré volt az a Horch
gépkocsi, amely az eredeti Meseautó
című filmben szerepelt. Hogy a Dá-
niel család bárói ága kihalt-e, azt

nem tudom. A Pap családnak nin-
csen leszármazottja, a Markovitsok
élnek és virágoznak, például Marko-
vits Kálmán kétszeres olimpiai baj-
nok. A Lukácsok, Perényi Lukácsok
léteznek még – mondta előadása
során dr. Kálmán Attila, majd a Cí-
meres örmények című kisfilm (Ve-
ress Gyula bolyais diák alkotása)
levetítése után elkezdődött a kerek-
asztal-beszélgetés Haller Béla, Sze-
keres Ugron Villő és Kálmán Attila
részvételével. 

– Kik voltak azok, akik befogad-
ták maguk közé az örményeket mint
nemeseket? – tette fel kérdését Pus-
kás Attila, és elárulta: e kérdés meg-
válaszolása céljából hívták el Haller
Bélát és Szekeres Ugron Villőt,
majd arra kérte Haller Bélát, hogy
kötetlenül, szabadon meséljen az
erdélyi magyar nemességről.

– László Lóránt objektív okokból
nem tudott megjelenni, így én te-
remtek szövegkörnyezetet a Kálmán
Attila előadásának. A több főnemesi
és nagyszámú köznemesi család
élete, illetve a polgárosodás folya-
mata összefügg. A franciák együtt
emlegetik az arisztokratákat és a
nagypolgárokat, mert az arisztokrata
értékrend és eszmény a nagypolgár-
ság eszménye is volt, és ez Erdélyre
is érvényes. Ami az erdélyi magyar
társadalmat illeti, itt a nemesség bi-
zonyos sajátosságokkal bírt. A bir-
tokok kisebbek voltak, mint
Magyarországon, a 100 legnagyobb
magyar birtok közül egy volt erdé-
lyi, a Bánffy György 25.000 holdas
birtoka – míg az Esterházyak
600.000 holdat birtokoltak. Erdély-
ben tíz Teleki család birtokolt össze-
sen 173.000 holdat, de így is
negyven ember tulajdonában volt az
erdélyi nagybirtokok fele. Az erdé-

lyi főnemesek szerényebb körülmé-
nyek között éltek, kastélyaik is sze-
rényebbek voltak, de közelebb éltek
a falvak népéhez, sokszor földrajzi
értelemben is. Emiatt a távolságtar-
tás is sokkal kevésbé volt érezhető
– sokszor nem is létezett –, és a szo-
ciális érzék is sokkal fejlettebb volt
Erdélyben. Lehetséges, hogy lesza-
kadtunk az európai arisztokráciától,
de mai szemmel a szociális érzé-
kenység okán ez inkább pozitívum-
ként könyvelhető el. És ez a
nevelésben is megmutatkozott. A
gyerekvigyázás sokszor egy harma-
dik személy feladata volt. A nevelő-
nők gyakran nyugat-európai, fiatal,
polgári családból származó, jól ne-
velt lányok voltak. Ők az anyanyel-
vükön érintkeztek a gyerekekkel,
akik így megtanultak németül, fran-
ciául vagy angolul. De az anyanyelv
Erdélyben mindig a magyar volt –
Magyarországon nem, az Apponyi
Albert esete tiszteletre méltó kivétel.
A nevelőnő mellett a házitanító fog-
lalkozott a gyerekekkel, egy ismerős,
akit a család nagyra tartott. Elsősor-
ban a jólneveltség volt a cél, másod-
sorban az ismeretszerzés. A szülők
nagyon szigorúan bántak a gyere-
kekkel, akik kezdetben a házitanító-
val étkeztek, és csak
nagykamaszként a szüleikkel. Rend-
kívül fontos volt a pontosság. Aki 12
órakor nem volt ott kellőképpen fel-
öltözve a szalonban, lemaradt az
ebédről. A gyerekeket szolgálták ki
utoljára. Étkezés alatt utazásokról,
természetről, könyvekről szólt a be-
szélgetés, tilos volt pénzről, politi-
káról, az emberek viselt dolgairól
beszélni. A gyerekek csak akkor
szólhattak, ha kérdezték őket, és
nem adhattak utasítást a személy-
zetnek, tilos volt kapcsolatba lép-
niük velük, nem láthatták a

személyzet anyagi függőségét sem a
szülőktől. Nem volt szabad az étel-
ből válogatniuk. A házitanítót sza-
bad volt ugyan nem szeretni, de a
szülőknek nagy gondot jelentett
megbízható embereket találni taní-
tónak, mert nagyon fontos volt szá-
mukra, hogy milyen szellemi és
emberi minőség birtokában szólt va-
laki a gyerekeikhez. Arany János
például a Tisza családnál volt házi-
tanító. A nemesi gyerekkort jelle-
mezte továbbá a hajnali kelés, majd
tanulás, testnevelés, reggeli lovag-
lás, vívás – nagyon fontos szerepet
játszott életükben a testedzés, Tisza
István például egyéves korában ült
először lovon. Nem volt zsebpén-
zük, ajándék csak születésnapkor és
karácsonykor járt. Rendszerint saját
készítésű ajándékokat kaptak és
adtak: például használati tárgyakat
készítettek a személyzetnek és azok
gyerekeinek: megtanulták, hogy

adni nagyobb öröm, mint kapni –
ezen szellemiségből kifolyólag
utolsóként kapták meg a nekik szánt
ajándékokat is. A gimnáziumot ma-
gántanulóként vagy bentlakóként
végezték, az iskolának hatalmas je-
lentősége volt a család szemében.
Utána rendszerint mezőgazdasági
vagy jogi egyetemet végeztek. Sok-
szor meglátszott a gimnazista,
egyetemista arisztokrata fiúkon a
társaság hiánya, de a kezdeti fél-
szegséget gyakran sikerült legyőz-
niük – tudtuk meg Haller Bélától. 

– Mit jelent ma fiatal nemesi le-
származottnak lenni? – tette fel kö-
vetkező kérdését Puskás Attila
Szekeres Ugron Villőnek.

– Mi nem kaptuk már meg azt a
házitanítós nevelést, ami nagyszüle-
inknek megadatott, de a szellemiség
továbbadódott: nagyon erős identi-
tást örököltünk. Hogy hogyan, azt
nem tudom. Nagyon erős hit az
alapja – vallásos hit is –, és a tudat,
hogy tudtuk, honnan jöttünk, kik va-
gyunk, mit éltek át a szüleink, nagy-
szüleink. Nagyon fontosnak tartom,
hogy az én generációmnak már nem
kellett titkolnia az identitását. A szü-
leink, nagyszüleink generációjából
sokan csak kamaszkorukban tudták
meg, hogy milyen családból szár-
maznak. Mi úgy nőttünk fel, hogy is-
mertük családunkat, és úgy neveltek,
hogy ez a családi örökség kötelezett-
ségekkel jár, holott rangunk már
nincs, és az anyagi helyzetünk sem
ugyanaz. De azt a nagyon erős szel-
lemi identitást és kötelességtudatot
megörököltük, hogy a családunkért
és a körülöttünk élőkért felelősség-
gel tartozunk. Megörököltünk egy
nevet, amire nem hozhatunk szé-
gyent. Közösségi kötelezettséget is
örököltünk, mert az erdélyi nemesség
nagyon közel állt a saját falujához,
környezetéhez. Ezt a felelősségtuda-
tot nagyon belénk nevelték. Én a
Castellum Alapítvánnyal nőttem fel,
és ott sosem tartottak előadást arról,
hogy nekünk hogyan kellene visel-
kedni, de gyakran találkoztunk az
idősebb generációk tagjaival, és óri-
ási példa volt a számunkra a nagy-
szüleink generációja: ahogy ők
egymással beszéltek, az a tisztelet,
az odafigyelés – olyan megközelít-
hetetlen célnak tűnt, ami a mai napig
ösztönöz. Ez nagyon erős pozitív be-
folyást jelentett. Az értékek kihang-
súlyozását említeném: mindez nem
direkt befolyásolás volt, hanem
példa. Az Ante Portum Egyesület
közösségi szervezőjeként pedig el-
mondhatom, az egyesület nagyon
könnyen bevonzza az újabb tagokat
– nemcsak a nemesi származásúa-
kat, hanem azokat is, akik hasonlóan
gondolkodnak, hasonló értékrenddel
bírnak. Ezt az értékrendet próbáljuk
továbbadni a saját korosztályunknak
és a fiatalabbaknak is. Ez nem a mi
érdemünk, hanem egy nagyon nagy
ajándék, amit megkaphattunk. 

Az egyesületet kettős céllal hoz-
tuk létre: a nemesség fiatal leszárma-
zottait igyekezünk összefogni,
illetve az értékrendet továbbadni.
Több programunk is van, kastélyna-
pokat szervezünk, filmeket készí-
tünk, nagyon nyitottak vagyunk.
Mögöttünk van egy sok évtizedes
kommunizmus, ezt a nagy kihagyást
igyekezünk pótolni. Az értékren-
dünk teljesen általános emberi ér-
tékrend, mi ezt próbáljuk képviselni
– mondta Szekeres Ugron Villő.

A délelőtti beszélgetést Kilyén
Ilka színművésznő online előadása
gazdagította, majd a program sze-
rint online beszélgetés következett
a Peruban élő Perényi Lukács csa-
lád tagjaival.

Délután a kolozsvári Erich Türk
orgonaművész tartott barokk orgo-
nakoncertet, míg vasárnap Az ör-
mény ábécé címmel nyílt kiállítás a
Bolyai téri unitárius egyházközség-
ben, délután pedig az örményeket tá-
mogató Teleki család gernyeszegi
kastélyához szerveztek kirándulást.
Az idei örmény kultúra napjait pedig
péntek délután Örmény bőrben
címmel, Fazakas-Kató Klára óvo-
dapedagógus irányításával gyer-
mekfoglalkozás vezette fel. 

Kaáli Nagy Botond
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biztosította, így a rászorulók meg-
segítése hat hétig hatékonyan és
összehangoltan zajlott. Az, hogy az
újabb megszorításokat követően a
veszélyeztetett kategóriába tartozók
és a rászorulók számíthatnak-e hat-
hatós támogatásra, a civil szerveze-
tek anyagi lehetőségének függvénye.
A Solidaris Egyesület vezetője, Sajó
Norbert megkeresésünkre elmondta,
hogy a járványügyi intézkedések be-
vezetését követően a hét minden
napján teljesítettek szolgálatot, és ezt
sokan naponta igénybe is vették.
Mint hangsúlyozta, elszánt csapattal
dolgoznak, és kellő tapasztalattal
rendelkeznek, hogy ha bármit hoz a
jövő, készen álljanak az újabb tevé-
kenységre. Jelenleg újabb akcióter-
ven dolgoznak, amely a Solidaris
nevet kapta. 
Szolidaritási Alap 
– a segélyvonal fenntartásáért

Azt tapasztalták, hogy az elmúlt
hónapokban a Telefonos Szeretet-
szolgálat ügyeletei során jelentősen
nőtt a kérések száma, ugyanakkor
csökkenőben az adakozási kedv.
Többek között ezért is kellett újra-
értékelniük a tevékenységüket és
megpróbálják bevonni az egyesület
fenntartásába azokat, akik rendsze-
resen igénybe veszik a szolgálatu-
kat – hangsúlyozta az egyesület
vezetője. A Szolidaritási Alap prog-
ramja, hogy a növekvő igényekhez
igazítva növelhessék kapacitásukat
térben és időben. Az a 400 személy,
aki rendszeresen betelefonál és se-
gítséget, tanácsot kér, vagy esetleg
gondolatait osztja meg az önkénte-
sekkel, havi 45 lejjel kellene hozzá-
járuljon a zökkenőmentes te-

vékenység folytatásához. Ezáltal az
önkormányzati támogatásoktól és
vállalkozók adományától függetle-
nül is folytathatnák a szolgálatot. A
betelefonálók 80%-ának azonnali
segítséget tudnak nyújtani a kolozs-
vári és marosvásárhelyi 39 önkéntes
és az öt alkalmazott révén. A heti
ügyelet mellett három szakembert
alkalmaznának – szociális munkást,
egészségügyi asszisztenst és gondo-

zót –, ezáltal a bevásárláson, javítá-
sokon, gyógyszerkiváltáson kívül a
hivatali ügyintézések és az otthoni
betegápolás is a szolgáltatásaik
része lehetne a Szolidaritási Alap-
ban részt vevők számára. Az egye-
sület vezetőjének meggyőződése,
hogy a magyar civil szervezeteknek
nyitni kell a román nemzetiségű rá-
szorulók irányába is, ezt részben
meg is tették.

Civilek összehangolt segítsége 
a szükségállapot idején

A tavaszi járványügyi megszorí-
tások idején nyolc civil szervezet
tevékenységének összehangolását
vállalta fel egyik napról a másikra a
Solidaris Egyesület és a Vöröske-
reszt. A Maros Megyei Tanács fel-
karolta az elképzelést, a benyújtott
közös cselekvési tervet 328.890 lej-
jel támogatta, ugyanis e hiánypótló
szolgálattal épp a hatóságok kötele-
zettségein enyhítettek. Az összefo-
gás célja az volt, hogy mindenik
szervezet a maga tudásával, infrast-
ruktúrájával, kapcsolataival, önkén-
teseivel járuljon hozzá, és segítsék
mindazokat, akik a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt megszorítások,
kijárási korlátozások nyomán nehéz
helyzetbe kerültek. A rászorulók,
mélyszegénységben élők, az idősek
számára nyújtottak célirányosan tá-
mogatást, bebizonyítva, hogy rend-
kívüli helyzetekben sem hátrálnak
meg. A bevásárlástól a katonai ren-
delkezések értelmezéséig sok min-
denért csörgött a Márton Áron utcai
székházukban a telefon. Elszánt
csapattal dolgoztak, a részt vevő
civil szervezetek önkéntesei kivet-
ték részüket a segélykérések meg-
oldásában. A betelefonáló által
jelzett probléma függvényében a

kérést annak a partnerszervezetnek
továbbították, amely az adott
ügyben segíteni tudott. A társult
civil szervezetek a saját tevékeny-
ségi körüknek és szaktudásuknak
megfelelő feladatokat vállaltak, így
a Vöröskereszt élelmiszer- és higi-
éniai termékeket tartalmazó csoma-
gokat juttatott el a jövedelem
nélküli személyekhez. A csomago-
kat a rászorulók személyes igénye-
inek megfelelően állították össze,
figyelembe véve, hogy gyerekes
családról vagy idős személyről van
szó. A Máltai Szeretetszolgálat az
idősekkel, jövedelem nélküliekkel,
mélyszegénységben élőkkel foglal-
kozott, az Ügyes Kezek Alapítvány
lelkigondozással és pszichológiai
tanácsadással, az Unitarcoop Ala-
pítvány lelkigondozással, bevásár-
lással, a Hifa a fogyatékkal élők
gondjain enyhített, a Gyulafehér-
vári Caritas az önkormányzatok-
kal, intézményekkel tartotta a
kapcsolatot, terepmunkában, bevá-
sárlásban segédkezett. Az Alpha
Transilvană Alapítvány a meleg
ételt biztosította és bevásárolt, a
Solidaris Egyesület az ügyeletezést
és a tevékenységek koordinálását
végezte. 

A finanszírozónak leadott beszá-
moló szerint április 1. – május 15.
között a Maros megyében zajló
program ideje alatt 1004 telefonhí-
vás érkezett, a kéréseket az ügyele-
tező önkéntesek meg is oldották. A
szolgálatot igénybe vevők átlagé-
letkora 50 év volt, az első napok-
ban többnyire 70 év fölöttiek vették
igénybe a Telefonos Szeretetszol-
gálatot a 0265/55-55-55-ös segély-
vonalon. Minden lehetséges
eszközt és emberi erőforrást 
mozgósítottak, és élelemmel, tisz-
títószerekkel, bevásárlással, gyógy-
szerek kiváltásával, szállítással,
meleg étellel, szaktanácsadásban,
lelkigondozásban, otthoni beteg-
ápolásban nyújtottak szakszerű és
gyors segítséget.

Az együttműködő civil szervezetek képviselői
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(Folytatás az 1. oldalról)

A Meleg ételt a rászorulóknak! prog-
ramot a Divers Egyesület a szükségál-
lapot ideje alatt indította, és azóta
hetente kétszer meleg ételt adomá-
nyoznak a Marosvásárhelyen élő rászo-
rulóknak. Koreck Mária kezdeményező, a
Divers Egyesület elnöke megkeresé-
sünkre kifejtette, a jótékonysági akciót
addig folytatják, amíg szükség lesz rá,
és míg lesznek támogatóik. Egyelőre
december 10-ig rendelkeznek ele-
gendő anyagi kerettel. 

Kedvezményezettjeik egy részénél októ-
berre a krízishelyzet megszűnt, a családok
nagy többségénél azonban a nehézségek most
kezdődnek, ugyanis a mélyszegénységben
élők helyzete katasztrofális – mondta. Az
ebédet az Alpha Transilvană Alapítvány szo-
ciális konyháján készítik el, ennek költségeit
két holland civil szervezet állja, a támogatá-
sok többnyire magánszemélyektől és cégek-
től érkeznek. Az ételek szétosztását a volt
Ady negyedben és a Băneasa utcai kolóniák-
ban a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat
önkéntesei, valamint az Alpha Tarnsilvană
Alapítvány vállalta fel. 

A napokban örömmel értesültek arról,
hogy a bukaresti székhelyű A Civil Társada-
lom Fejlődéséért Alapítvány (FDSC) által a

Norvég Alapnál megnyert pályázatból is jut-
tatnak egy szerény összeget a marosvásárhe-
lyi program számára. Jelenleg ötven
személynek biztosítanak meleg ebédet, ezt a
számot szeretnék hetvenre bővíteni. A Maros-
széki Közösségi Alapítvány szeptember 19-
20-án szervezett Tekerj egy jó célért
adománygyűjtő eseményen is nyertes prog-
ramjuk révén támogatásban részesültek. 

Április 3. – május 15. között összesen 3298
adag tartalmas levest és kenyeret adhattak át
133 családnak a marosvásárhelyi COVID-
AID és a Marosvásárhelyi Hegyimentő Szol-
gálat önkéntesei. A Meleg ételt a
rászorulóknak! program keretében május kö-
zepéig 204 gyermeknek, 33 idős embernek,
hat fogyatékkal élőnek, négy hajléktalannak
és tizenkilenc munkanélkülinek juttattak ebé-
det Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön,
Marosszentkirályon és Csejden. A támogatás-
ban részesülők kiválasztásakor előnyben ré-
szesültek a jövedelem nélküli gyermekes
családok, különösen az egyedülálló szülők és
a jövedelem nélküli idős családok, illetve a
gyermekes családok és az idős személyek,
akiknek jövedelme családtagonként legfel-
jebb 300 lej. Az idős/beteg személyek eseté-
ben a jövedelmet a gyógyszerek árának
leszámításával állapítják meg.

A járványügyi helyzet első szakaszában 70
magánszemély adományozott 14.785 lejt, va-
lamint zöldséget és gyümölcsöt, emellett

cégek is támogatták a kezdeményezést. A
meleg ételt az Alpha Transilvană Alapítvány
konyhájában készítették, és továbbra is in-
gyen készítik, még akkor is felvállalták, ami-
kor úgy tűnt, anyagiak hiányában nem
folytatható a program. Segítséget a 0265/311-
727-es telefonszámon lehet kérni, a Divers
Egyesület számára a felajánlásokat ugyan-
csak ott tehetik meg az adományozók. A kez-
deményezést azok is támogathatják, akik napi
menüt rendelnek az Alpha konyhájáról a
0742-294-495 telefonszámon. Egy menü ára
14 lej/adag, ez az ár adománnyal kipótolható.
5-6 lejből egy adag levest vagy második fo-
gást lehet készíteni a rászorulóknak.
A mindennapi túlélés a tét

– Június 15. – október 15. között 1967
adag meleg ételt és emellett adományokba
kapott tartós élelmiszereket osztottunk ki 27
családnak, vagyis 65 személynek, 90%-uk
gyerek volt. Hozzávetőleg 20.000 lej körüli
összeget kaptunk adományokból, ebből még
van kb. 5000 lej. Azért próbálunk jól gazdál-
kodni, mert szeretnénk biztosítani a folyto-
nosságot, hogy azok, akiknek az ételt
szállítjuk, folyamatosan számíthassanak rá,
mivel olyan családokat segítünk, ahol egyha-
mar nem lesz változás a helyzetükben. Az
élelmiszereken kívül ruházattal, matracokkal
is elláttuk a rászorulókat, két személynek si-
került munkahelyet szerezni, a közeljövőben
a családok nevelésével is újra kell foglalkoz-
zunk – mondta az egyesület elnöke. 

– Sajnos, az általunk felkarolt kategória
esetében nem életképes az időnként hangoz-
tatott közösségbe való behelyezés, ugyanis

csak fokozatosan, lépésről lépésre lehet az
életfelfogásukon változtatni és a mélysze-
génységből kiemelni őket. A Băneasa utcában
a helyi önkormányzat által egykor elhelyezett
kilenc négyzetméteres konténerek – me-
lyekbe hat-nyolc személyt zsúfoltak – sem
nyújtottak hosszú távon megoldást. Azokban
a kolóniákban, ahol még az ivóvíz sem biz-
tosított, komfortos konténerházak jelenthet-
nék az első lépést. Ugyanakkor tudatában
vagyunk annak is, hogy a javak megóvása ér-
dekében felügyelőt kellene alkalmazni mel-
léjük, így egyelőre marad a túlélésben való
segítségünk” – hangsúlyozta Koreck Mária.

A Divers Egyesület és Alpha Transilvană Alapítvány
Meleg ételt biztosít a rászorulóknak 

Pálosy Piroska



A világjárvány előtti ,,béke-
időkre” emlékeztető, csalá-
dias hangulatú vásár várta a
hét végén a várudvar előtti
téren a helyi, minőségi élelmi-
szer- és kézművestermékek
iránt érdeklődő marosvásár-
helyieket. 

Mindössze az árusok és egyes lá-
togatók védőmaszkja, illetve a meg-
szokottnál jóval visszafogottabb
nyüzsgés jelezte, hogy ez nem a tö-
megrendezvények kora. A termelők
közül többen is megjegyezték, hogy
minden bizonnyal idén ez az utolsó
vásár a várban, és némelyikük arról
is beszámolt, hogyan érintette vál-
lalkozását a március óta tartó, a gaz-
dasági életet is kikezdő
járványhelyzet. 

A rendezvényre – akárcsak leg-
utóbb, augusztusban – a megye szá-
mos településéről, illetve más
megyékből is érkeztek árusok.
Kepes Ildikó tordai méhész rendsze-
res visszajáró. Standján a hagyomá-
nyos termékek – akác, hárs, havasi
méz és lépes méz – mellett többféle
különlegességet – egyebek mellett
fenyőmézet, cseresznyés krémmé-
zet és málnamézet –, illetve immun-
erősítésre szolgáló pollent is kínált.
Ez iránt ősszel mindig nagy a keres-
let – jegyezte meg, majd azt is el-
árulta, hogy ilyenkor a várban sok
régi vásárló fordul meg, akik a
megszokott standokat keresik, és a
családjukét is mindig célba veszik.
A virágpor mellett a hagyományos

mézfélék a kelendőbbek – tette
hozzá a vállalkozó, akitől arról is
érdeklődtünk, milyen volt az idei év
a méhészek számára.

– Az esős, hideg idő miatt gyenge
lett a termés. Májusban, amikor a
Dunától pár kilométerre pergettük a
mézet, lefagyott a kezünk. Máskor
ilyenkor izzadunk a hőségben. A
forgalmazás szempontjából még
szomorúbb a helyzet. Számunkra a
tavaszi és őszi vásárok hozzák a
legnagyobb bevételt, ez az időszak
2020-ban éppen a koronavírus-jár-
vány két nagy hullámával esett, esik
egybe – mondta a méhész.
,,A vásárlók 
a helyi termelők mellé álltak”

A Maros megyei termelők kíná-
latában évek óta izgalmas ízvilágot
képviselnek a kundi sajtmanufak-
túra különlegességei. Ifj. Varga 
István sajtkészítő ezúttal sem hiány-
zott a várbéli vásárról. Asztalán
kecskesajtok, konyakos-diós és bi-
osajtok sorakoztak, de műhelyében
ennél jóval többféle ízesítésű alpesi
érlelt sajt készül. Tavaly sörössel
színesedett a paletta, a legújabb ter-
mék a levendulás sajt, a furfangos
ízesítésű székely fűszerest pedig –
amelyet egy szentábrahámi, teákat
és fűszereket forgalmazó vállalko-
zóval közösen dobnak piacra – még
tesztelik. 

– A várban tartott vásár minőségi
rendezvény, mindig elégedetten
térek innen haza – válaszolta ifj.
Varga István a keresletet firtató kér-
désünkre, majd azt is hozzátette, bár
ezúttal a legtöbb vásárló a fekete

szenes, illetve a köményes sajtot ke-
reste, ami jelenleg nincs készleten,
most sem távozik csalódottan.

– A kundi manufaktúrát nem vi-
selte meg a koronavírus-járvány, mi
több, jól érintette. Alkalmam volt
megtapasztalni, hogy ebben a nehéz
időszakban a vásárlók felkarolják a
helyi termelőket – összegzett a sajt-
készítő műhely tulajdonosa.
A gyengébb kereslet is kereslet

Balázs Emese mezőmadarasi
fokhagymatermesztő három éve ál-
lítja ki árucikkeit a várban tartott

vásárokon. Ezúttal tartósítószer-
mentes fokhagymapasztát, piros-
paprikával ízesített muzsdéjt, csípős
paprika és fokhagyma ízesítésű, hi-
degen préselt napraforgó étolajat,
húsokra való salátaöntetet, fok-
hagyma savanyúságot, illetve fok-
hagyma-vetőmagot is kínált. 

– Gyengébb a kereslet, mint más-
kor, de örülünk, hogy itt vagyunk –
mondta a termelő, majd kérésünkre
a családi vállalkozásról is mesélt.
Öt éve foglalkoznak fokhagymával,
a fűszerként és gyógynövényként is
kiváló árucikket négy hektáron ter-
mesztik. Az időjárási viszonyok
miatt idén körülbelül 80%-os lett a
termés. A vásárok nem jelentik az
egyetlen jövedelemforrást, Maros-
vásárhelyen egy delikatesz-
(ínyenc-)boltot is működtetnek, a
kereslet azonban ott is jelentősen
csökkent a járványhelyzet kezdete
óta – tudtuk meg Balázs Emesétől.
Biztonságos, horgolt mesevilág

A különféle kulináris ínyencsé-
gek – az említettek mellett húsfélék,
régi idők ízvilágából ihletett házi
csokoládé, megannyi lekvár, szörp
és borfajta – mellett természetes
alapanyagú kozmetikumokból és
ötletes, tetszetős kézműves tárgyak-
ból is válogathattak a vásárba beté-
rők. A gyulakuti Molnos Izabella
horgolt játékokkal vonzotta stand-
jához a gyermek és felnőtt látogató-
kat egyaránt. 

A kedves, mosolygós hölgy első
alkalommal hozta el alkotásait a
várbéli vásárba, a marosszentgyör-
gyi, nyárádszeredai, erdőszentgyör-
gyi, szovátai rendezvényeken
viszont már többször részt vett az
ölelni való állatsereggel. 

– Gyermekkorom óta szeretek
kötni, horgolni. Annak idején mi ezt
még az iskolában megtanultuk, és
már akkoriban volt saját készítésű
sapkám, sálam. Az első játékokat a
lányaimnak horgoltam, aztán az is-
merős gyermekek is kaptak tőlem
ilyen ajándékokat, eladásra csak
ezután kezdtem készíteni – me-
sélte Izabella, majd a horgolt nyu-
szik, egérkék, malacok bababarát
,,természetére” – hímzett sze-
mükre, orrukra, szájukra – is fel-
hívta a figyelmünket. Fontos, hogy
ezeket a tartozékokat a mindent
szájba vevő kisgyermekek nem

tudják lenyelni – magyarázta a já-
tékok megalkotója, akinek az idén
elmaradt vásárokból leginkább a
találkozások, beszélgetések, hiá-
nyoznak. Termékeit egyébként az
interneten, az IzaGurumi Face-
book-oldalon is megtalálhatják az
érdeklődők.
A levendulásokat is 
megrövidítette a járvány

A vásár kínálatából sosem hiá-
nyoznak a levendulatermékek, ez-
úttal is több árus asztalánál
találkozhattunk velük. A koronkai
Bodoni család hét éve termeszti a
jellegzetes illatú növényt, 15 ár
földterületen 3000 tövet nevelnek. 

– Ez nagyon időigényes munka,
az ültetvényt ugyanis évente ötször-
hatszor meg kell kapálni, a szüret
pedig napokig eltart. Egy 40 méter
hosszú sor leszedése hét órát vesz
igénybe, egy tőről 10–15 csokornyi
virág is kijön. Nehéz munkaerőt ta-
lálni, pedig a 12–13 lejes órabérből
napi 8–10 óra alatt szép összeg ke-
rekedhet ki – sorolta Bodoni Sándor
a családi vállalkozás kihívásait,
majd arra is kitért, hogy szüretkor
figyelni kell arra, hogy a dekoráci-
ónak szánt növényeken ne maradja-
nak elszáradt szirmok, az olajnak
valót viszont nem lehet félig nyíltan
leszedni. 

Bodoniék standján mindkét áru-
cikkből lehetett válogatni, ajtó- és
asztali díszek, levendulazsákocskák
és illóolajos üvegecskék is várták a
vásárlókat. Sándortól megtudtuk,
hogy a járványhelyzet jelentősen
érintette a vállalkozást, ugyanis míg
a korábbi években húsz vásáron is
jelen szoktak lenni – nyári hétvégé-
ken van, hogy egymás után kettőn
is –, idén ez a negyedik – és való-
színűleg utolsó – alkalom, hogy
közszemlére álllíthatták illatos és
szép termékeiket. Szerencsére nem
a levendulatermesztés a család fő
megélhetési forrása – tette hozzá a
vállalkozó.

A marosvásárhelyi vár előtti
téren péntek délelőttől vasárnap
estig kínálták árucikkeiket a helyi
termelők. A vásárra már csak a han-
gulata miatt is megérte ellátogatni,
hogy láthassuk, megtapasztalhas-
suk, az élet a legnehezebb, korlátok
közé szorított időkben sem áll le
igazán.

Nagy Székely Ildikó 
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Szem, száj, lélek ingere…

Fotó: Nagy Tibor



Köztes megoldást választott a
klubokkal való konzultációt köve-
tően a bajnoki idény lebonyolítására
a Román Röplabdaszövetség. A heti
fordulókról a sűrű tesztelési kötele-
zettség miatt lemondtak, illetve azt
sem tartották jónak, hogy egyetlen
helyszínre gyűljenek össze a csapa-
tok egy többfordulós tornára, ahogy
ezt a kézilabdában teszik, illetve a
kosárlabdában tervezik. Ezért arra
szavaztak, hogy hármas tornákat
rendeznek, minden csapat számára
két-két meccsel, három nap alatt.
Az érv az volt, hogy így kevesebb
csapat gyűl össze egyetlen helyszí-
nen, csökken a fertőzés átadásának
veszélye, illetve mivel egy tornára
csak egyszer kell tesztelni, mindjárt
a felére csökkent a kötelezően el-
végzendő tesztek száma (és az ezzel
járó költségek is).

A döntést követően a szövetség
elkészítette a bajnoki programot is.
Ennek értelmében a rajt két hetet

késik, október 31-én kezdődik a
bajnokság.

A Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina az október 31. – november 2.
közötti tornán a Bákói ȘtiinVával és

a CSM Medgidiával mérkőzik, no-
vember 6-8-a között pedig a CSO
Voluntari és a Bukaresti Dinamo az
ellenfél. A harmadik tornát novem-
ber 20-22. között szervezik, ekkor a

Balázsfalvi Alba Volei és az FC
Argeș Pitești lesznek Predrag Zuco-
vić együttesének a riválisai. A 4.
tornán, november 28-30. között, a
Galaci Belor és a CSM Târgoviște
ellen játszik a marosvásárhelyi csa-
pat. Az első bajnoki kör a december
4-6. közötti tornákkal zárul, ezeken
rendkívüli módon négy-négy csapat
vesz részt, három mérkőzéssel
három nap alatt. Itt a CSU Medicina
ellenfelei a Kolozsvári U-NTT
Data, a Lugosi CSM és a Bukaresti
Rapid lesznek.

Arról egyelőre nincs információ,
hogy hol rendezik meg ezeket a tor-
nákat, az első hírek szerint sorshú-
zás dönt a házigazda kilétéről, és
feltehetően némi méltányossági kri-
tériumot is figyelembe vesznek,
hogy ugyanaz a klub ne legyen
többször házigazda, míg a másik
egyszer sem. 

A visszavágókat, amennyiben a
járvány alakulása lehetővé teszi,
heti fordulókkal szeretnék leját-
szani, ellenkező esetben marad az

odavágókon is alkalmazott rend-
szer. A Románia-kupát január 22–
25-re halasztották, vélhetően
egyetlen helyszínen, bár erről még
nem közöltek részleteket. A bajnoki
visszavágók csak ezt követően, feb-
ruárban kezdődnének.

A tornákon drákói szigorúságú
szabályokat kell betartaniuk a csa-
patoknak. Számos olyan tevékeny-
séget megtiltottak, amelyek
természetesnek számítottak röplab-
dában. A csapatok nem használhat-
ják az öltözőket, nem melegíthetnek
a pályán kívül, illetve a melegítésre
csak saját labdákat használhatnak.
Nincs egymás üdvözlése, pacsizás
a megnyert pont után, a tartalékok
nem állhatnak egymás közvetlen
közelében, míg a mérkőzésre hasz-
nált labdát minden pont után fertőt-
lenítik. A terembe szigorúan csak
azok léphetnek be, akik feltétlenül
szükségesek a találkozók megren-
dezéséhez. Kivételt csak a sajtó
képviselői képeznek. Mindenkinek,
aki részt vesz az eseményen, szűré-
sen kell átesnie, illetve nyilatkoza-
tot tennie, hogy tiszteletben tartja a
szabályokat.

Hibrid rendszerben játsszák a röplabdabajnokságot

Hosszas halogatás után rajtolt a
teremlabdarúgó-idény. A járvány
miatt egyetlen helyszínen, Csík-
szeredában rendezték meg az első
három fordulót az 1. ligából, és ér-
dekes módon a tornát az előző
idényből adósságként megmaradt
négyes kupadöntő zárta. (Ez is
furcsa, hogy a bajnokságot nem
fejezték be, bajnoknak a Galaci
Unitedet hirdették ki a rájátszás
egyetlen meccse alapján, nyilván-
valóan hátrányosan megkülönböz-
tetve a Csíkszeredai Imperial
Wetet, amely az alapszakaszt az
első helyen végezte, és minden

esélye megvolt visszavágni hazai
pályán a galaciaknak. Ugyanakkor
a kupát végül lezárták ezzel a tor-
nával.)

Az idei 1. ligában nyolc klub
vesz részt, és az első tornán papír-
forma-eredmények születtek.
Csíkszereda és Déva is megnyerte
minden mérkőzését, noha az
utóbbi csapat több játékosáról volt
kénytelen lemondani fertőzés
miatt. A harmadik bajnokaspiráns,
Galac pedig a házigazdákkal
szemben maradt alul a bajnokság
első rangadóján. Ugyanakkor kel-
lemes meglepetést okozott Szé-

kelyudvarhely kizárólag helyi já-
tékosokból álló fiatal csapata,
amely megszorongatta a galacia-
kat és Dévát is.

Nagy meglepetések születtek
viszont a kupában. Az elődöntő-
ben Székelyudvarhely simán nyert
a korábbi önmagának csak árnyé-
kát képező Călărași ellen, ám a
másik ágon Csíkszereda nem bírt
a szűk kerettel érkezett Dévával.
Miután előtte három nappal Déva
a bajnokságban 7-6-ra legyőzte
Udvarhelyt, utóbbi a döntőben vá-
gott vissza. Igaz, Dévánál a vírus
miatt hiányzók mellé felsorako-

zott az elődöntőben kiállított
Obadă is, ám Jakab Zoltán csapata
így is viszonylag könnyen, 4-0-s
első félidő után 10-5-re nyerte a fi-
nálét. A bajnokság újabb három-
fordulós tornával október
24–26-án, egyelőre ismeretlen
helyszínen folytatódik.

Az 1. liga rajtja után a másod-
osztály rajtjára is várunk, amely-
ben a Marosvásárhelyi CSM is
érdekelt. A szövetség azonban
egyelőre nem közölte sem a cso-
portbeosztást, sem a lebonyolítási
rendszert, programnak pedig se
híre, se hamva. (B. Zs.)

Idénykezdés után idényzárás is teremfociban

Negyed évszázad után ma újra a
Bajnokok Ligája csoportkörében
lép pályára a Ferencváros, amely
ráadásul a XXI. század és a klubfut-
ball történetének egyik legsikere-
sebb együttese, az FC Barcelona
otthonában kezdi meg szereplését
(22 óra, TV: M4 Sport, DigiSport 2,
Telekom Sport 2, Look Sport).

A Barcelona a 25. szezonját
kezdi a BL-ben, a katalánok a
2007/2008-as idény óta minden al-
kalommal megnyerték a csoportju-

kat, 13 alkalommal pedig veretlenül
tették meg mindezt. Legutóbb húsz
esztendővel ezelőtt fordult elő a
gránátvörös-kékekkel, hogy nem
tudtak továbbjutni a csoportból. A
Camp Nouban félelmetes a gárda
mérlege, legutóbbi 36 mérkőzésén
nem talált legyőzőre, a Bayern
Münchentől elszenvedett 4-0-s
2013-as elődöntős vereség óta 32
győzelmet és négy döntetlent ért el.

A találkozó favoritja a negyedik
kalapos ellenfelekkel szemben is a

legritkább esetben veszít pontokat,
utolsó hazai vereségét a csoportkör-
ben azonban éppen egy ilyen együt-
tessel szemben szenvedte el,
2009-ben a Rubin Kazany diadal-
maskodott a legendás létesítmény-
ben, ahol a koronavírus-járvány
miatt ezúttal nem lesznek nézők. A
Barca története során csak egyszer,
az 1997/1998-as BL-idényben
kezdte vereséggel a csoportkört,
akkor a Newcastle United otthoná-
ban kapott ki.

A katalánok kispadján Ronald
Koemannak ez lesz az első meccse
Barca-trénerként az európai kupa-
porondon. A holland válogatott szö-
vetségi kapitányi posztját lecserélő,

egykori klasszis belső védő jól
kezdte az idényt csapatával, hiszen
a Villarrealt és a Celta Vigót is ma-
gabiztosan győzték le, aztán azon-
ban előbb jött a Sevilla elleni hazai
döntetlen, majd szombaton a Getafe
vendégeként elszenvedett 1-0-s ve-
reség.

A Barcelona története során
eddig négy mérkőzést játszott ma-
gyar csapat ellen a nemzetközi ku-
paporondon: a Vásárvárosok
Kupájának 1967/1970-es idényben
a Rába ETO-t, az UEFA Kupa
1975/1976-os kiírásában pedig a
Vasast búcsúztatta kettős győze-
lemmel.

A katalán klub szorosan kapcso-
lódik a Ferencvároshoz, hiszen az
egyesület történetének három meg-
határozó magyar futballistája is ját-
szott zöld-fehérben, Kocsis Sándor,
Czibor Zoltán és Kubala László is
ferencvárosi kötődésű, utóbbit
1999-ben a Barcelona szurkolói 
az évszázad legjobbjának választot-
ták.

A két vezetőedzőnek közös
múltja is van, még 1993-ban talál-
koztak egymással, amikor is a Reb-
rovval felálló Dinamo Kijev otthon
3-1-re nyert, a spanyolországi visz-
szavágón viszont 4-1-es hazai siker
született. Azon az összecsapáson
mindketten a hálóba találtak. Az
ukrán szakembernek nagy szerepe
volt a Barca történetének egyik leg-
súlyosabb hazai BL-vereségében is
(0-4), amikor is a Dinamo Kijev
Andrij Sevcsenko mesterhármasá-
val, illetve Rebrov találatával ren-
dezett gálaelőadást a Camp Nouban
1997-ben. A Ferencváros edzője
amúgy pályafutása során három
gólt lőtt a Barcának.

Bajnokok Ligája: A Camp Nouban kezd a Ferencváros

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor

A mai műsor
Labdarúgó Bajnokok Ligája,

csoportkör, 1. forduló:
* E csoport: Rennes (francia) –
Krasznodar (orosz) (22.00 óra),
Chelsea (angol) – Sevilla (spa-
nyol) (22.00, DigiSport 3, Tele-
kom Sport 4)
* F csoport: Zenit (orosz) – Club
Brugge (belga) (19.55, Di-
giSport 2, Telekom Sport 3), SS
Lazio (olasz) – Borussia Dort-
mund (német) (22.00, DigiSport
4, Telekom Sport 3)
* G csoport: FC Barcelona (spa-
nyol) – Ferencváros (22.00, M4
Sport, DigiSport 2, Telekom
Sport 2, Look Sport), Dinamo
Kijev (ukrán) – Juventus (olasz)
(19.55, DigiSport 1, Telekom
Sport 2, Look Sport+)
* H csoport: Paris Saint-Ger-
main (francia) – Manchester
United (angol) (22.00, DigiSport
1, Telekom Sport 1, Look
Sport+), RB Lipcse (német) –
Basaksehir (török) (22.00)

A gólszerző ferencvárosi Isael da Silva Barbosának (b2) gratulál csapattársa, Michal Skvarka
(j2), jobbról Tokmac Nguen a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójában játszott Kisvárda Master
Good – Ferencvárosi TC mérkőzésen a kisvárdai Várkert Stadionban 2020. október 16-án

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Eredményjelző
* futsal 1. liga, 1. forduló: Csíkszeredai
Imperial Wet – Dunărea Călărași 13-0,
Bodzavásári Luceafărul – Dévai Auto-
bergamo 2-10, Galaci United – Szé-
kelyudvarhelyi FK 8-5; 2. forduló:
Călărași – Bodzavásár 3-6, Székelyud-
varhely – Déva 6-7, Galac – Kézdivá-
sárhely 11-4, Csíkszereda – Kolozsvár
14-2; 3. forduló: Déva – Călăraşi 6-1,
Kézdivásárhely – Székelyudvarhely 
2-7, Csíkszereda – Galac 5-3, Bodza-
vásár – Kolozsvár 9-6.
* futsal-Románia-kupa 2019–2020,
elődöntő: Székelyudvarhelyi FK – Du-
nărea Călărași 10-5, Csíkszeredai Im-
perial Wet – Dévai Autobergamo 3-4.
Döntő: Székelyudvarhely – Déva 10-5.

Kijevben a Juventus
A csoport másik mérkőzésén a Juventus a Dinamo Kijev otthonába

látogat, a találkozót kihagyja a BL történetének legeredményesebb já-
tékosa, az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, aki megfertőződött
a koronavírussal. A kijevieknél már lecsengett a vezetőedző kinevezése
körüli visszhangos nyári eset, amikor a feladattal megbízott Mircea
Lucescu négy nap után lemondott tisztségéről, hogy aztán egy nap el-
teltével visszavonja döntését.
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Bölöni László 
lett 

a Panathinaikosz
új vezetőedzője
A jövőben Bölöni László irá-

nyítja a Panathinaikosz labdarú-
gócsapatának szakmai munkáját.

Az athéni klub hétfőn a hon-
lapján jelentette be, hogy délutáni
edzést már a 67 éves új vezető-
edző tartja, a hivatalos bemuta-
tóra pedig kedden kerül sor.

Kiemelték, hogy Bölöni játé-
kosként BEK-et nyert a Steaua
Bukarest gárdájával 1986-ban, 
légióskodott Belgiumban és
Franciaországban, míg a román
válogatottban több mint száz al-
kalommal lépett pályára. Emlé-
keztettek, hogy 41 éves korától
edzősködik, dolgozott egyebek
mellett belga, francia, portugál és
görög (PAOK) kluboknál, illetve
irányította a román válogatottat.
Idén már két belga csapatnál
(Royal Antwerp, Gent) is meg-
fordult, legutóbbi állomáshelyén
augusztusban írt alá, de három
mérkőzés után, egy hónappal ez-
előtt távozott.

A 20-szoros görög bajnok Pa-
nathinaikosz a mostani bajnoki
idényben négy mérkőzés után
még nyeretlen, két döntetlennel
és két vereséggel a 11. helyen áll
a 14 csapatos mezőnyben.

A görög gazzetta.gr sportoldal
információja szerint Bölöni meg-
bízatása 2022 nyaráig szól, éves
fizetése pedig eléri 400 ezer
eurót.



Október 21-én lesz hetvenöt éves Nyikita
Szergejevics Mihalkov Oscar-díjas orosz film-
rendező. 

Moszkvában született Oroszország egyik leghíre-
sebb művészcsaládjában: déd- és nagyapja is festőmű-
vész, apja, Szergej Mihalkov író, aki a szovjet himnusz
két változatának, majd a jelenlegi orosz himnusznak is
a szövegét írta, anyja, Natalja Koncsalovszkaja neves
író és műfordító volt. Ilyen családi háttérrel Nyikita és
nyolc évvel idősebb bátyja, Andrej szinte törvénysze-
rűen a művészi pályát választotta. Kezdetben mindket-
ten a zenével próbálkoztak, ám hamar rájöttek, hogy
nem ez az igazi világuk. Nyikita a színművészethez
vonzódott inkább, ifjabb éveiben a Sztanyiszlavszkij
Színház gyermekstúdiójában játszott. 1963-ban beirat-
kozott a moszkvai Scsukin Színiiskolába, de egy évvel
később a híres VGIK, a Moszkvai Állami Filmművé-
szeti Főiskola második évfolyamán folytatta tanulmá-
nyait Mihail Romm tanítványaként.

Első rövidfilmjét Hazatérek címmel főiskolásként
forgatta 1968-ban. Hat évvel később készítette el első
egész estés filmjét, az Idegenek között című „vadnyu-
gatias” polgárháborús kalandjátékot. Kiemelkedő si-
kert második nagyjátékfilmjével, az 1976-os A
szerelem rabja című alkotással aratott, amely a régi
idők mozijáról festett mozgalmas, szórakoztató és
nosztalgikus képet. A hetvenes évek végén filmjei alap-
anyagául irodalmi műveket választott: Csehov-motí-
vumok alapján született meg az Etűdök gépzongorára,
amely 1977-ben elnyerte a San Sebastián-i filmfeszti-
vál nagydíját, majd következett az Oblomov néhány
napja, Goncsarov regényének megrendítő erejű tolmá-
csolása. Ezzel egy időben készült el az Öt este című
filmje is, amelynek alapjául Alekszandr Vologyin drá-
mája szolgált.

A nyolcvanas évek elejétől a jelenkor került figyel-
mének középpontjába. 1981-ben elkészítette suksini
hangvételű vígjátékát, a Pereputtyot, majd 1983-ban a
Tanúk nélkül című torokszorító családi drámát. Követ-
kező rendezői korszakában elsősorban külföldi közre-
működéssel forgatott. 1986-ban olasz koprodukcióban
készült a Fekete szemek című szatirikus alkotása Mar-
cello Mastroiannival a főszerepben, aki ezért az alakí-
tásáért a cannes-i filmfesztiválon megkapta a legjobb
férfiszínésznek járó díjat. 1990-ben olasz-svájci köz-
reműködéssel rendezte meg az Autóstopot, rá egy évre
pedig francia koprodukcióban az ázsiai sztyeppéken
játszódó Urgát. Ez utóbbi 1991-ben elnyerte a velencei
filmfesztivál nagydíját, az Arany Oroszlánt, 1993-ban
a berlini Európai Filmakadémia nagydíját, a legjobb
európai filmnek járó Félix-díjat, és Oscar-díjra is jelöl-
ték.

Az értékes szobrocskát következő alkotása, a sztálini
korszakról szóló 1994-es Csalóka napfény kapta meg,
amelynek főszerepét maga Mihalkov játszotta. A film
folytatását 2010-ben mutatták be Oroszországban és
Cannes-ban, de az orosz kritika fanyalogva fogadta.
Még lesújtóbb kritikákat kapott a harmadik rész, a Ci-
tadella, amely azzal is botrányt kavart, hogy orosz
részről Oscar-díjra jelölték, a bennfentesek szerint
pusztán azért, mert a jelölőbizottságban a Mihalkov-
féle filmakadémia befolyása érvényesült.

Kedvezőbb volt a fogadtatása az 1999-es Szibériai
borbély című romantikus szerelmi történetének, il-
letve a 2007-ben bemutatott 12 című politikai krimi-
jének. 2014-ben készült el, Ivan Bunyin hasonló című
regényéből a Napszúrás című filmje. Az 1920-as
években játszódó mű szakmai berkekben meglehető-
sen vegyes fogadtatásban részesült, annak ellenére,
hogy az illetékes orosz filmművészeti bizottság ismét
az ő filmjét nevezte a legjobb idegen nyelvű film
Oscar-díjra.

Mihalkov szívesen vállal szerepet saját filmjeiben,
de forgatott már Georgij Danyelijával, Jancsó Miklós-
sal, Eldar Rjazanovval, valamint fivére, Andrej Mihal-
kov-Koncsalovszkij több filmjében is szerepet kapott.

Tevékenyen részt vesz az orosz közéletben is, bár
ezzel nem mindig arat osztatlan sikert. A magát a szov-
jet időkben is mindig orosznak valló, mélyen vallásos
rendező 1994-ben alapító tagja volt az Egyetértés
Oroszországért elnevezésű konzervatív mozgalomnak.
Közismerten szoros szálak fűzik a hatalom legmaga-
sabb köreihez, nyíltan hivalkodik az orosz elnökhöz,
Vlagyimir Putyinhoz fűződő barátságával. 2000-ben
védelmébe vette Moszkva csecsenföldi hadjáratát,
2014-ben kiállt Putyin Ukrajna-politikája mellett, s
emiatt az ukrán hatóságok megvonták tőle a beutazási
engedélyt.

Az üzleti életben is sikeres, 2012-ben társtulajdo-
nosa lett az egyik legjelentősebb oroszországi gyé-
mántbányának. Mihalkov kétszer nősült, az első
házasságából származó fia producer lett, a második há-
zasságából született gyermekei (fia és két lánya) szí-
nészi pályára léptek. (MTI)

Zsugabubus címmel könyv szüle-
tett Terence Hill világhírű olasz
filmszínészről. A szerző Király Le-
vente, a magyar közmédia szer-
kesztője, aki korábban Bud
Spencerről is könyvet jelentetett
meg.

„Mindig érdekeltek azok a színé-
szek, akik amellett, hogy színes egyé-
niségek és érdekes történeteket éltek
át, valamilyen lélekemelő gondolattal
is bírnak. Terence Hill ilyen” – mondta
a szerző az M1 aktuális csatorna pén-
tek délelőtti műsorában.

Mint kifejtette, a 81 éves, Mario Gi-
rottiként született, Terence Hillként vi-
lághírűvé vált színész példaképe Assisi
Szent Ferenc: két gyermeket fogadott
örökbe, elveszítette 16 éves fiát, és
egész életében jótékonykodott (kiemelt
támogatója volt például 2016-ban a
Jónak lenni jó című magyar műsornak).

„Meg akartam mutatni azt az arcát,
amelyet talán kevesen ismernek. Per-

sze a könyv alapvetően könnyed, ol-
vasmányos, szórakoztató történetekkel
teli. Terence Hillnek és a négy évvel
ezelőtt elhunyt Bud Spencernek akkora
kultusza van Magyarországon, hogy
ami róluk szól, az sokkal inkább eljut
akár milliókhoz is” – jegyezte meg Ki-
rály Levente.

A két színészlegenda első közös
filmje 1967-ben az Isten megbocsát, én
nem című volt. A szerző szerint akko-
riban Terence Hill azt gondolta partne-
réről, hogy egy amatőr hájpacni. Ám
később életre szóló barátok lettek, sok-
szor találkoztak filmforgatáson kívül
is, Bud Spencer finomakat főzött neki.

Király Levente beszélt arról, hogy
Hill gyerekkorában nem akart színész
lenni, édesanyja unszolására egy új-
sághirdetés nyomán ment el egy for-
gatásra, aztán megszerette a
színészkedést. „Tudatosan képezte
magát. Rendezői kérésre állatkertbe
ment megfigyelni a tigris szúrós te-

kintetét, a verekedést a tükör előtt
gyakorolta. Visszautasította Rambo
szerepét, de ma is hitelesen alakítja
Don Matteo pap szerepét az olasz té-
vésorozatban”.

A szerkesztő korábban Piedone nyo-
mában címmel filmet is készített Bud
Spencerről, amiért első külföldiként
San Gennaro-díjat vehetett át Nápoly-
ban. Mint korábban fogalmazott: „a
most megjelenő könyv azt a tévhitet
igyekszik ledönteni, hogy a nők bálvá-
nyaként számontartott szőke, kék
szemű Terence Hill csupán gyerekfil-
meket és vígjátékokat készítő filmszí-
nész volt. Ennél sokkal több. Egy igazi
követendő példa, aki nemcsak a film-
jeiben állt a gyengék és elesettek vé-
delmére, de a való életben is. Erkölcsi
értékekben gazdag életpályája mellett
izgalmas és szórakoztató történetek
egyaránt olvashatók a könyvben – fo-
galmazott korábban Király Levente.
(MTI) Forrás: Pinterest

Forrás: Wikipedia
Forrás: Milvus.ro

2020.október20.,kedd________________________________________________ MAGAZIN _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG9

Zsugabubus: magyar könyv Terence Hill életéről
és filmjeiről

Nyikita Mihalkov Oscar-díjas orosz 
filmrendező 75 éves 

Fakó keselyűt fogtak be 
a Maros árterületén

A Romániából több mint 70 éve eltűnt fakó keselyű fiatal,
legyengült példányát fogták be a Maros árterületén, Aradtól
nyugatra – közölte honlapján a Milvus Csoport Madártani és
Természetvédelmi Egyesület.

A madarat a Maros-ártér Natúrpark gondozói fogták be, és az elmúlt
hét végén került Marosvásárhelyre a sérült vadállatok rehabilitációs
központjába. Nem mutatkoznak rajta külső sérülések nyomai. Elkezdték
feltáplálni, étvágya kitűnő. A madárfaj a második világháború végén
tűnt el az országból, feltehetően a vadászat, a mérgezés és az egyre in-
tenzívebbé váló mezőgazdaság miatt. A fakó keselyű elhullott állatokkal
táplálkozik. Szárnyai fesztávja a három métert is eléri, és nagy távolsá-
gokat képes megtenni. A Milvus egyesület szakértői azt feltételezik,
hogy a fiatal madár élelmet keresve jutott Szerbiából vagy Bulgáriából
a Maros völgyébe. Szerbiában ugyanis ismert fészkelőhelyei vannak,
Bulgáriában pedig keselyű visszatelepítési programok zajlanak. (MTI)

Kína megelőzte Észak-Amerikát 
a mozis jegyárbevételi piacon

Kína 2020-ban hivatalosan is megelőzte Észak-Amerikát a
legnagyobb mozis jegyárbevételi piacok versenyében – adta
hírül a The Hollywood Reporter.

Miközben az amerikai szórakoztatóipar azt mérlegeli, vajon végleges
károkat okozott-e a pandémia a moziba járásban, Kínában újra magasra
törtek a jegyárbevételek. Vasárnap 1,988 milliárd dollárra nőttek, ami
meghaladta az észak-amerikai 1,937 milliárdot az Artisan Gatewas 
filmipari tanácsadó cég adatai alapján. Év végéig várhatóan tovább nő
a különbség. Kína több tízezer mozija a világjárvány előtti kapacitásá-
nak 75 százalékán működik, a nézők habozás nélkül visszatértek a mul-
tiplexekbe, amint csak lehetett. Az október 1. és 8. közötti egyhetes
nemzeti ünnep idején 586 millió dollár értékben fogytak a mozijegyek.
A 2020-as év legnagyobb kasszasikere is Kínában született, a második
világháborús The Eight Hundred (A nyolcszázak), amely eddig 460 mil-
lió dollárt hozott, és a bevétel csak egyre nő. Ugyanekkor Hollywood
legjobbja idén a Sony Mindörökké rosszfiúk című akcióthrillere lett
426,5 millió dollárral. Az észak-amerikai moziipar helyzete mindeköz-
ben nem is lehetne szorultabb. Több nagy nézői piacon még mindig
zárva tartanak a filmszínházak a magas fertőzöttségi adatok miatt, az
iparági szereplők pedig attól tartanak, hogy a mozis piacon okozott kár
talán végleges. A legnagyobb filmstúdiók 2021-re halasztották a nagy
bevételre számot tartó produkcióik bemutatóit, az AMC Theaters,
Észak-Amerika legnagyobb mozilánca múlt héten arra hívta fel a fi-
gyelmet arra, hogy az év végéig elfogyhat a pénze. Tavaly Észak-Ame-
rika 11,4 milliárdos jegyárbevételével még biztosan vezetett Kína előtt,
amely világviszonylatban a második helyen állt 9,2 milliárdos eredmé-
nyével. (MTI)



Könnygázzal és vízágyúkkal
oszlatták a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt korláto-
zások ellen tiltakozó
tüntetőket a prágai Óváros
téren. Csehországban tilos az
ötszáz főnél nagyobb csopor-
tosulás, és miután a rendőrök
erre felhívták a tüntetők fi-
gyelmét, egy részük elhagyta
a helyszínt. A tiltakozók ki-
sebb csoportja azonban kö-
vekkel, sörösüvegekkel és
füstgyertyákkal kezdte do-
bálni a rendőröket. Az össze-
csapásban legkevesebb hú-
szan sebesültek meg.

Vasárnap délelőtt többtucatnyian
gyűltek össze ugyanitt Prágában,
hogy részt vegyenek egy szabadtéri
katolikus misén. A koronavírus-fer-
tőzések gyors terjedése miatt Cseh-
országban hat főben korlátozták a
zárt helyen egyszerre tartózkodók

számát. A misét celebráló pap sze-
rint a korlátozó rendelkezés nem
igazságos.

– Nem akarunk szembeszállni a
törvénnyel, hiszen a fertőzöttek és
a betegek száma növekszik. De az
teljesen abszurd, hogy bizonyos
csoportokra más szabályok vonat-
koznak, politikai pártok például
százfős rendezvényeket tarthatnak,
miközben egy templomba egy-
szerre csak hatan mehetnek be –
mondta a pap, Jiri Korda. 

A visegrádi országok közül
Csehországban a legsúlyosabb a
koronavírus-járvány, szinte naponta
dőlnek meg a fertőzöttségi rekor-
dok, legutóbb több mint tizenegye-
zer új esetet regisztráltak. Az összes
fertőzött száma meghaladta a száz-
hatvanezret, a vírus okozta beteg-
ségben pedig már csaknem
ezerháromszázan vesztették éle-
tüket.

Utcai mise után tüntetők csaptak össze rendőrökkel Prágában 
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Ráduly János, aki sosem akarta elhagyni 
Kibédet – az Erdély TV műsorában

Az Erdélyi Magyar Televízió Kultúrcsepp műsorában Ráduly János néprajzkutatót, költőt, műfordítót lá-
togatja meg Kányádi Orsolya műsorvezető. Ráduly János az erdélyi rovásírásos emlékek elemzője és kuta-
tója, több mint 130 kötet szerzője. Elmondása szerint sosem akarta elhagyni Kibédet, hogy miért, kiderül a
Kultúrcseppben. A műsor este 8 órától kezdődik, kövessék az Erdély TV képernyőjén vagy Facebook-ol-
dalán. 

Online lepkekiállítást
szervez a BBTE

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) október 19–30. között negyedik alka-
lommal szervezi meg a Lepkék a levegőben
elnevezésű élőlepke-kiállítást. A kiállítás ez-
úttal kizárólag online lesz látogatható.

A rendezvény szervezői a BBTE Biológia és Geo-
lógia Kara, valamint az Alexandru Borza botanikus
kert; célja, hogy felhívja a közönség figyelmét külön-
böző egzotikus és őshonos lepkefajokra, valamint
hogy bátorítsa ezek megfigyelését.

A kiállítás keretében oktatótevékenységek is lesz-
nek, amelyek a lepkék megismerésére és védelmére
irányulnak. Az oktatótevékenységek célközönsége
elsősorban a gyermeket és fiatalok csoportja; min-
den reggel 10 órakor egy rövid, Pillangókávézó
című műsor készül, valamint egy videóanyag, amely
ismerteti a nap faját; ez utóbbit délutánonként sugá-
rozzák.

A szén-dioxid-kibocsátás pá-
ratlan mértékű csökkenését
mérték 2020 első felében, na-
gyobbat, mint a 2008-as
pénzügyi válság, az 1979-es
kőolajválság, sőt a második
világháború idején.

Egy nemzetközi kutatócsoport
által összegyűjtött adatok szerint
8,8 százalékkal, 1551 millió ton-
nával volt kevesebb a szén-dioxid-
kibocsátás 2020 első hat
hónapjában 2019 azonos idősza-
kához képest.

„Azért páratlan a kutatásunk,
mert aprólékosan összegyűjtött,
szinte valós idejű adatokon alapul.
A Carbon Monitor kutatási kezde-
ményezés által összegyűjtött napi
adatok alapján jóval gyorsabban és
pontosabban kaphattunk egy átfogó
képet, egyebek között arról, hogyan
csökkent a kibocsátás a koronaví-
rus-járvány feltartóztatására hozott
járványügyi korlátozások idején az
egyes országokban” – idézte Liu
Zset, a pekingi Cinghua Egyetem
földtudományi részlegének a kuta-
tóját, a tanulmány vezetőszerzőjét
az EurekAlert tudományos hírpor-
tál.

Áprilisban, a járvány első hullá-
mának csúcspontján, amikor a leg-
több országban szinte leállt az élet,
a gazdaság egy része, a kibocsátás
16,9 százalékkal csökkent.

A Nature Communication című
folyóiratban megjelent tanulmány
azt is megmutatta, hogy a világgaz-
daság mely ágazatai voltak érintet-
tek

– A legnagyobb kibocsátáscsök-
kentést a szárazföldi közlekedésben
figyeltük meg. Főként azért, mert
az otthoni távmunka miatt világ-
szerte 40 százalékkal csökkent a

közlekedés szén-dioxid-kibocsá-
tása. Ezzel szemben az energiater-
melés, az iparágak kevésbé járultak
hozzá a csökkenéshez: előbbi 22,
utóbbi 17 százalékkal, csakúgy
mint a légi közlekedés és a hajózás
– részletezte az adatokat Daniel
Kammen, a berkeley-i Kaliforniai
Egyetem professzora.

Érdekesség, hogy még a lakóhá-
zak esetében is láttunk egy kicsiny,
háromszázalékos csökkenést, mivel
igen meleg volt a tél az északi fél-
tekén, és az otthon maradt emberek
többségénél csökkent a fűtőanyag-
felhasználás a járványügyi korláto-
zások idején – tette hozzá.

A kutatók adataikat számtalan
forrásból merítették: 31 ország
energiatermelésének óránkénti
elemzésének adatbázisából, több
mint 400 város napi gépjármű-köz-
lekedésére, a globális utasszállító
légiközlekedésre, 62 ország napi
ipari termelésére, több mint 200 or-
szágban az épületek energiafelhasz-
nálására vonatkozó adatokból.

A szakemberek azt is kimutat-
ták, hogy a korlátozások enyhítése
nyomán ismét növekedett a kibo-
csátás, a közlekedési ágazat kivéte-
lével 2020 júliusában a legtöbb
ország gazdasága visszatért a szén-
dioxid-kibocsátás megszokott
szintjéhez.

Még ha meg is maradna történel-
mileg alacsony szinten a kibocsá-
tás, csak minimális hatása lenne a
szén-dioxid hosszú távú koncentrá-
ciójára a légkörben – írták.

A tanulmány szerzői szerint az
egyedüli hiteles stratégia a klíma
stabilizálására az ipar és a kereske-
delmi szektor, az energiatermelés és
a fogyasztási rendszerek strukturá-
lis átalakítása. (MTI)

2020 első felében
A szén-dioxid-kibocsátás 

páratlan mértékű csökkenését
mérték 



ADÁSVÉTEL
AJÁNDÉKOZOK 2 kéthetes, aranyos és
jól nevelt kiscicát. Tel. 0744-573-699.
(9287)

ELADÓ szemes kukorica 10 hektár
területről, direkt a mezőről, ez évi
termésből, alkudható áron. Tel. 0745-
816-738. (9291)

ELADÓ régi asztalosgyalupad, bon-
tott csempekályha, egy- és kétszemé-
lyes kanapé, esztergált állófogas,
nagy, kihúzható asztal, Saier csiszoló
dobmotorral. Érdeklődni a 0741-143-
404-es telefonszámon. (9290-I)

ELADÓ bornak való jó minőségű
piros szőlő (cabernet) Koronkában.
Lehetőleg leszedéssel. Érdeklődni
a 0741-143-404-es telefonszámon.
(9290-I)

LAKÁS

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás
földszinten, a Tudorban, a Cutezanţei
utcában. Tel. 0749-021-947. (9275)

KIADÓ garzont (lakást) keresek hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (9289)

ELADÓ egyszintes, 2 szobás házat
keresek az oroszpiac környékén
külön udvarral. Tel. 0741-077-012,
0741-143-404. (9290-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

MINDENHEZ értő mester kicserél régi
cserepeket, vállal sürgős javítást. Tel.
0747-816-052. (9208)

TERMOPÁN ajtók és ablakok javítása.
Tel. 0771-383-725. (9234)

VÁLLALUNK tetőfedést, festést, ja-
vítást. Tel. 0757-186-299. (9267-I)

VÁLLALUNK őszi nagytakarítást,
udvar- és pincetakarítást. Elszállítjuk a
szemetet. Tel. 0743-512-168. (9207)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját anyaggal is dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 0754-
482-276. (9282)

FIATAL munkát vállal B kategóriás
hajtási jogosítvánnyal. Tel. 0787-692-
411. (9282)

TÖBBFÉLE tető készítése, bármi-
lyen kültéri, beltéri munkák. Tel.
0735-288-473. (9172)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést válla-
lunk, valamint kisebb javításokat. Tel.
0758-737-660, Misi. (9173)

VÁLLALOK csatornatakarítást és -
javítást, régi tető felújítását,
tetőkészítést (Lindab lemez), festést,
bádogosmunkát. Tel. 0742-421-164.
(9235)

20% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen
munkát vállalok, ajtó- és ablakfestést,
bádogosmunkát, ácsmunkát, kerítés-
készítést. Tel. 0756-796-531. (9236)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, a fájdalom megma-
rad, de szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Szomorú szívvel és szeretettel
emlékezünk október 20-án a
drága jó édesanyára, nagyma-
mára, anyósra, JÓZSA 
ERZSÉBETRE halálának 21. év-
fordulóján. Szép emlékét őrzik
szerettei. Nyugodj békében,
drága nagymami! (9250-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
20-án BENEDEK IRMÁRA (szüle-
tett Hajós) halálának 3. évfordu-
lóján. Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel. Sze-
rettei. (sz.-I)

Elmentél egy végtelen hosszú
útra, melyről visszanézni lehet,
de visszajönni soha. Hazafelé
nem építenek utat, de ha mégis
lenne egy irány, mely otthonod
fele mutat, ugye hazajönnél?
Visszahozna a szeretet, és letö-
rölnéd arcunkról a könnyeket.
Drága édesanya és nagymama,
nagyon hiányzol nekünk.
Fájó szívvel emlékezünk október
20-án MÁTYÁS MARGITRA halá-
lának második évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes, békés! Nem feledünk
soha. Lánya, Hajni, unokája,
Áronka. (9265-I)

Egy gyertya most érted égjen, 
ki fent laksz már a magas égben. 
Ki vigyázol ránk onnan fentről, 
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.
Az emlékezéshez szeretet kell, s
akit szeretünk, azt nem felejtjük el.
Fájó szívvel emlékezünk október
20-án a székelyvajai PÁSKUJ 
JOLÁNRA, aki tizenkét éve távo-
zott tőlünk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető négy
gyermeke. (9276)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, nagybácsi, após, apa-
társ, sógor, rokon, barát és jó
szomszéd, 

id. NAGY DOMOKOS 
életének 67. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halot-
tunk temetése 2020. október 
21-én, szerdán du. 2 órától lesz a
sáromberki református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)

A marosvásárhelyi 4-es Számú
Leányközépiskola 1956-ban vég-
zett X.C osztályának véndiákjai
búcsúznak osztálytársuktól, 

SÁNTHA IRÉNTŐL. 
Nyugodjál békében! (9272-I)

Szívünkben mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy a szeretett, drága jó
édesanya, nagymama, déd-
mama, rokon, szomszéd, a felső-
sófalvi születésű 

özvegy  MELEG ILONA 
született Lukács

folyó év október 17-én csende-
sen megpihent. Drága halottun-
kat október 21-én, szerdán 13
órakor kísérjük utolsó útjára a
Jeddi úti temetőben, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Gyászolja lánya, Jutka, fia, 
András, unokája, Edömér és csa-
ládja. (9278-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
folyó év  október 17-én szeretett,
drága jó nevelőanyám, nagy-
mama, a felsősófalvi születésű 

özvegy MELEG ILONA 
született Lukács 

csendesen megpihent. Drága ha-
lottunkat október 21-én, szerdán
13 órakor kísérjük utolsó útjára a
Jeddi úti temetőben, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Gyászolja nevelt fia, Attila, Eszti,
Jutka, Ildikó és Enikő. (9278-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyós, rokon és isme-
rős, 

ÚJFALVI MÁRIA 
szül. Szarka 

türelemmel viselt betegség után
88. évében visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Temetése október
21-én, szerdán 14 órakor lesz a
római katolikus temetőben. 
Emléke szívünkben örökké élni
fog. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (9283)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, anya,
nagyanya, dédnagyanya, testvér,
rokon, barát és jó szomszéd, 

KEREKES IRÉN 
szül. Dobai 

életének 82. évében átadta lelkét
a Teremtőjének. Drága halottunk
temetése 2020. október 20-án,
kedden 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben, baptista szertartás
szerint. Emléke szívünkben
örökké élni fog. Nyugodjon béké-
ben! 

A gyászoló család. (9285-I)

Szomorú szívvel búcsúzom
drága testvéremtől, 

KEREKES IRÉNTŐL 
szül. Dobai. 

Nyugodjon békében! 
Testvére, Marika és családja.
(9285-I)

Megrendült szívvel búcsúzom
drága testvéremtől, 

KEREKES IRÉNTŐL 
szül. Dobai. 

Nyugodjon csendesen! 
Testvére, János és családja.
(9285-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesapa, nagytata, testvér,
após, apatárs, rokon és jó barát, 

KOMÁROMI SÁNDOR 
főmérnök 

2020. október 18-án, életének 81.
évében visszaadta lelkét Terem-
tőjének. Temetése 2020. október
20-án, kedden 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (9288-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Mert nem zár ki örökre az Úr! Sőt
ha megszomorít, meg is
vigasztal. Az ő kegyelmességé-
nek gazdagsága szerint.”

(Jer. sir. 3,31-32)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Szabó László tiszteletes
úrnak és családjának, osz-
tozunk szeretett UNOKAÖCCSE
elvesztése miatt érzett
gyászában, fájdalmában. Isten
adjon vigasztalást a gyászoló
családnak. A Marosvásárhelyi
Felsővárosi Református Egy-
házközség presbitériuma. (9281-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Blaszkievics Ádám kollé-
gánknak, együttérzünk vele
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Vigaszta-
lódást kívánunk a gyászoló
családnak. A Maros Megyei
Tanács munkaközössége.
(9286)
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REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
DR.INCZESÁNDORBELGYÓGYÁSZFŐORVOS betegeket
fogad Marosvásárhelyen, a Tudor Vladimirescu u. 21/A szám alatti
rendelőben. Előjegyzés a 0265/265-112-es telefonszámon. (9029-I)
A folyamatosan bővülő KOVÁCSPÉKSÉG új munkatársakat alkal-
maz a következő munkakörök betöltésére: PÉK és PÉKSÜTEMÉNY-
KÉSZÍTŐ, RAKTÁROS, RAKODÓMUNKÁS, SZELETELŐ,
SOFŐR. Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 0744-403-114. 
(65041-I)
FÉMCSARNOKOTGYÁRTÓÉSSZERELŐCÉG MUNKÁ-
SOKAT alkalmaz. Tel. 0744-511-215. (22329-I)
KISLÉTSZÁMÚVARRODAfázismunkára VARRÓNŐKET al-
kalmaz. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 6.30-15 óra között. Bére-
zés: 1800-2200 lej + étkezési utalványok + utazásiköltség-térítés. Tel.
0728-298-421. (p.-I) 

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KÖZBEN IS

KÖVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET


