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Csőtörés volt a Kultúrpalotában

Nem okozott kárt az üzemzavar

Kinyithatnak
a vendéglátó- és
szórakozóhelyek

Továbbra is érvényben maradt az este
11 és hajnali 5 óra közötti kijárási tilalom, a megszabott kivételeket leszámítva (munkavégzés, halaszthatatlan
egészségügyi ellátás, indokolt gyógyszervásárlás, gyermekek, gondozásra
szoruló személyek ellátása), ha az év
végéig nem változtatnak ezen.

____________2.
Túlélik-e a világjárványt a filmszínházak?

Először 1986-ban újították fel az Arta
mozit, ahol ezután a megyei mozivállalat műhelyében átalakított gépekkel
panoramikus képekkel, hatcsatornás
hanggal vetítették a filmeket.

Kisebbfajta pánikra adott okot, hogy ezelőtt két nappal tűzoltóautót láttak a
Kultúrpalota előtt, és elterjedt a hír,
hogy félméteres víz áll az épület alagsorában.

Kaáli Nagy Botond

Marosvásárhely emblematikus műemlék
épületének sorsát sokan a szívükön hordozzák,
így élénk érdeklődés kísérte a fejleményeket,
főként, hogy ezelőtt két évvel kezdődött az a
nagyszabású és átfogó felújítási program, amelyet európai uniós alapokból finanszíroztak 6,5
millió lej értékben. A program keretében újítot-

ták fel egyebek mellett a Kultúrpalota világhírű
orgonáját, a tetőzet, valamint a homlokzat egy
részét, a munkálatok pedig a jövő évben is folytatódni fognak. Megkeresésünkre az épületet és
a benne működő intézményeket fenntartó
Maros Megyei Tanács munkatársa, Bálint Pál
Erika elmondta, eleinte ők is megijedtek ugyan,
de pánikra nincsen ok.
– A Kultúrpalota jegyirodájának van egy kisebb helyisége, ott volt csőtörés. Nemrég
beszéltünk Szántó Lóránttal, az épület adminisztrációjának vezetőjével, ő mondta, hogy
már teljesen felszáradt a padlón felgyülemlett
víz, legutóbb ma ellenőrizték. A csőtörés miatt

Fotó: Nagy Tibor

hívták ki a tűzoltókat is, hogy szivattyúzzák ki
a felgyűlt vizet, de a probléma nem érintett
olyan területet, ahol strukturális kárt okozhatott
volna. Szerencsére nem az alsó szinten történt,
ahol ez felmerülhetne, hanem a földszinten, a
fronton lévő bejárat melletti kis iroda mellett,
így mostanra már nincsen gond – mondta Bálint
Pál Erika.
A Kultúrpalota csővezetékeinek egy része
még mindig az eredeti, tehát több mint százéves, így a csőtörés veszélye valós, ám az eddigi
felújítások során körülbelül 90 méternyit már
újra cseréltek, és a munkálatok e téren is folytatódnak.

BÚÉK!

Benedek István

____________4.
Amikor otthon
nincs étel, sem
ölelés

„A támogatás, amire a szülők részéről
számíthatunk, annyi, hogy örülünk,
hogy elengedik hozzánk a gyerekeiket. Nyilván ez előnyükre szolgál, hiszen a hét folyamán nem kell etetni,
ruházni őket, mindent mi biztosítunk.”

____________5.

Munkáshumor

Szilveszteri viccnek sem utolsó az egykor jobb napokat megélt szakszervezeti mozgalom bizalmijának nyilatkozata a minimálbérek kérdésében. A munkavállalói érdekvédelmi képviselet helyett
gyakorlatilag a szocdem párt kihelyezett társadalmi tagozataként működő szervezet vezére annak kapcsán mérgelődött egy kötelezőt, hogy
a kormány mindössze 70 lejjel emelte januártól a minimálbért.
Ha komolyan vette volna a szerepét, azaz a munkavállalók érdekeinek védelmét, akkor az utóbbi években nagyon gyakran kellett volna
hallatnia a hangját. Az utóbbi törvényhozási ciklus első három esztendejében az állami alkalmazottak bérét jelentősen emelték, ami az érintett munkavállalók szempontjából kétségtelenül jó volt. Csakhogy ez
a jelenség azt is eredményezte, hogy az állami és a magánszektor bérei
között azelőtt is halovány egyensúly teljesen eltűnt. Vagyis ugyanazért
a munkáért egy állami alkalmazott sokkal többet vihet haza, mint a
magánszektorban foglalkoztatott sorstársa. És ezt soha egy hanggal
nem sérelmezte a szakszervezet, holott a magánszektorban dolgozik a
minimálbéres alkalmazottak túlnyomó többsége. Nekik nem tűnt fel,
hogy a magánszektorban szinte milliós nagyságrendű munkavállalói
tábor kap minimálbért. Ők csendben asszisztáltak hozzá, nem csak az
utóbbi három, hanem sokkal több évben, hogy a gazdáik az állami
bérek és nyugdíjak emelésével vagy annak beígérésével vásárolják a
szavazatokat. Az állami fizetések nem azért szoktak nőni, mintha az
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 45 perckor.
Az év 365. napja,
hátravan 1 nap.

Ma DÁVID, holnap
SZILVESZTER napja.
DÁVID: héber eredetű, jelentése: kedvelt, szeretett vagy
egyesítő.
SZILVESZTER: latin eredetű,
jelentése: erdő mellett lakó,
erdei férfi.

IDŐJÁRÁS

Részben napos idő
Hőmérséklet:
max. 13 0C
min. 5 0C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. december 29.

1 EUR

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8743

3,9797

1,3380

240,1852
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Kinyithatnak a vendéglátó- és szórakozóhelyek

A helyek 30 százalékával

A megszorító intézkedéseket követő
tíz nap után Marosvásárhelyen és környékén az ezer lakosra jutó három ezrelék alá csökkent a koronavírussal
fertőzött személyek száma (december
29-én 2,78 ezrelék volt). Ily módon
a veszélyhelyzetet meghosszabbító
1065-ös kormányrendelet értelmében
bizonyos engedmények lépnek életbe,
azokhoz a településekhez hasonlóan,
ahol 1,5–3 ezrelék között van a fertőzöttek száma – olvasható Mara Togănel kormánybiztos közösségi oldalán.
Amint helyettese, Nagy Zsigmond
alprefektus tájékoztatott, a már emlí-

tett esetszám lehetővé teszi, hogy a
vendéglátóhelyeken, vendéglők, kávézók, cukrászdák, továbbá a szórakozóhelyeken, mint például a színházakban, filmszínházakban, koncerttermekben a helyek 30 százalékának az elfoglaltsága mellett újrainduljon a tevékenység, fogadják a
közönséget.
Az egyéb bel- és kültéri rendezvényekre vonatkozó tiltó rendelkezések
továbbra is érvényben maradnak. Hasonlóképpen kötelező maszkot viselni
a köztereken, kereskedelmi egységekben, a közszállítási eszközökön és a

munkahelyen. Továbbra is érvényben
maradt az este 11 és hajnali 5 óra közötti kijárási tilalom, a megszabott kivételeket leszámítva (munkavégzés,
halaszthatatlan egészségügyi ellátás,
indokolt gyógyszervásárlás, gyermekek, gondozásra szoruló személyek
ellátása), ha az év végéig nem változtatnak ezen.
A prefektus honlapján közölt adatok szerint megyénkben egyetlen településen, Maroskecén haladja meg a
három ezreléket a fertőzöttek száma
(3,17), 18 községben pedig egy nyilvántartott fertőzött sincsen. (bodolai)

Rövidített program
a korcsolyapályán

December 31-én és január 2-án a marosvásárhelyi várban
működő műjégpálya rövidített program szerint, 9.30-tól 13
óráig tart nyitva, január 1-jén pedig zárva lesz. Tekintettel
az igénylések nagy számára, illetve az új koronavírus terjedésének visszaszorítására bevezetett intézkedésekre,
Marosvásárhely önkormányzata úgy döntött, hogy a korcsolyapályát egy váltásban egyszerre legtöbb 90 személy
használhatja. A pálya működési programja: 9.30-tól 11
óráig, 11.30-tól 13 óráig, 14 órától 15.30-ig, 16 órától 17.30ig és 18 órától 19.30-ig lehet korcsolyázni, 13 órától 14
óráig szünet – tájékoztatott közleményben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a járványügyi intézkedések betartására intve a téli sportok kedvelőit.

Zárva lesznek a piacok

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy január 1-jén és 2-án zárva lesznek az ügykezelésébe tartozó megyeszékhelyi piacok.

A Mikulás-busz január 3-ig
közlekedik

Január 3-ig közlekedik a két Mikulás-busz Marosvásárhelyen, december 31-én, Szilveszter napján azonban nem
jár. A piros és a fehér Mikulás-busz minden nap minden vonalon közlekedni fog január 3-áig. A Mikulás-buszok
útvonalát a polgármesteri hivatal honlapján, a
https://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=8137:moul-a-decis-s-ii-intalneascpe-toi-copiii&catid=37:comunicate-de-presa&Itemid=313&l
ang=hu linken lehet megtekinteni.

Állattenyésztési tanfolyam

Az RMGE Maros szervezet állattenyésztési tanfolyamot
indít. A 180 órás elméleti, illetve gyakorlati képzés befejezése és a záróvizsga sikeres letétele után a résztvevők a
munkaügyi és az oktatási minisztérium által elismert oklevelet kapnak, amelyet egyebek mellett pályázatoknál vagy
cégalapításnál használhatnak fel. Jelentkezni Kiss Miklós
falugazdásznál a 0787-828-403-as telefonszámon vagy
személyesen hétköznap 9 és 15 óra között a szervezet
Marosvásárhely, Laposnya utca 23. szám alatti székhelyén
lehet.

Illegális kereskedelem pirotechnikai
eszközökkel

Háromszáz kilogramm jogtalanul birtokolt pirotechnikai
eszközt koboztak el az elmúlt napokban a Maros megyei
rendőrök. December 29-én, kedden a szászrégeni rendőrség a fegyverek, robbanóanyagok és veszélyes anyagok
ügyosztályával együttműködésben, a szászrégeni bíróság
melletti ügyészség irányításával egy 25 és egy 52 éves petelei férfi lakásában tartott házkutatást pirotechnikai eszközökkel való illegális tevékenység gyanúja miatt. A
házkutatás során 50 ezer darab 1-es és 2-es kategóriájú
pirotechnikai eszközt foglalt le a hatóság 30 ezer lej értékben. Egy nappal korábban a marosludasi rendőrök Cintos,
Magyarbükkös, Marosbogát és Kutyfalva községekben
folytattak ellenőrzést a pirotechnikai eszközökkel való jogtalan tevékenység kiszűrése érdekében. Az akció során a
rendőrök nyolc személynél találtak illegálisan birtokolt, illetve értékesített árucikkeket. A hatóság 1421 darab F2 és
F3 kategóriájú pirotechnikai eszközt foglalt le, 15 ezer lej
értékben. Mindkét esetben bűnügyi eljárás indult.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Évértékelés, összegzés
az Erdély TV Sajtóprés műsorában

A 2020-as esztendő biztosan bekerül a történelemkönyvekbe, de azt még
nem tudhatjuk, hogy egy új korszak
kezdete volt-e, vagy csupán egy első
hullám 2021 előtt. Az Erdélyi Magyar
Televízióban az óév utolsó Sajtóprés
műsorában Illyés Gergely politológussal, Lorenzovici László orvos-közgazdásszal és Horváth István szociológussal elemzik 2020 eseményeit,
arról beszélnek, hogy hogyan hatottak
egymásra ezek, és milyen következményei lehetnek a jövőre nézve. A
meghívottak mellett Farkas István
szerkesztő-műsorvezető az év során a
műsorban vendégeskedő újságíró-kollégáknak is felteszi ugyanazokat a kérdéseket, majd összevetik a válaszokat,
így összegzik 2020 legjeit. Követhető
a műsor élőben az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán szerdán
este 8 órától.

Ünnepi program

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Kedves olvasóink!
A december 31-i, holnapi után a következő lapszámunk január 5-én, kedden jelenik meg.

A hirdetési iroda programja:
– december 31., január 1., 2., 3.: zárva
– január 4-én, hétfőn 9–15 óra között: nyitva

Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon lehet.

BÚÉK!
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Leginkább Székelyföldön lassul a járvány

A koronavírus-fertőzések terjedési ütemének további lassulását igazolták a kedden közzétett
adatok, de nagyok a regionális
különbségek: leginkább a Székelyföldön sikerült megfékezni a
járványt, a legnagyobb fertőzési
rátát pedig a főváros térségéből
jelentették.

Az utóbbi napon 4637 újabb fertőzést
diagnosztizáltak, ezek egyharmadát Bukarestben és a fővárost körülvevő Ilfov
megyében azonosították. Az országban
Ilfov megyében a legmagasabb, csaknem 5 ezrelékes az utóbbi kéthetes lakosságarányos fertőzési ráta, amit

Bukarest követ, ahol az utóbbi két hétben a lakosság 4 ezrelékénél mutatták ki
a fertőzést.
Rajtuk kívül már csak az ország legnagyobb urbánus térségeit magában foglaló Temes, Kolozs, Brassó, Konstanca
tartozik a vörös zónához, ahol a kéthetes
fertőzési ráta még nem csökkent a lakosság 3 ezreléke alá.
Az ország megyéinek több mint fele
(22 megye) immár sárga jelzésű térségnek számít, míg 14 megye a zöld
besorolásba került, vagyis az utóbbi
két hétben a lakosok kevesebb mint 1,5
ezreléke fertőződött meg koronavírussal.

A legalacsonyabb fertőzési rátát
immár hetek óta Hargita megyéből jelzik, ahol keddig 0,4 ezrelékre csökkent a lakosságarányos fertőzési mutató.
Kovászna megye – az olténiai Gorj
után – harmadik a rangsorban 0,73 ezrelékes fertőzési rátával.
Kedden újabb 135 koronavírusos
beteg vesztette életét Romániában.
Az ismert aktív esetek száma az utóbbi
egy hónap alatt megfeleződött: keddig
58 ezerre esett vissza, az intenzív osztályon ápolt súlyos esetek száma viszont
csak tíz százalékkal, 1162-re csökkent. (MTI)

egyeztetésen a minimálbér szinten tartását javasolták, a szakszervezetek pedig 7
százalék körüli minimálbér-emelést próbáltak elérni.
A tervezet szerint a bruttó minimálbér
jövőre 70 lejjel, 2300 lejre emelkedik,
ami 1386 lejes nettónak felel meg.
Az új kormány 7 százalékos GDParányos államháztartási hiánnyal tervezi
meg a jövő évi költségvetést. Cîţu szerint ez az érték nem fékezi a gazdaságot,
de jelzi az új kormány elkötelezettségét a pénzügyi konszolidáció mellett.
Bukarest idén 9,1 százalékos államháztartási hiányra számít, de egyes elemzők

szerint a 10 százalékot is elérheti a deficit.
A december 23-án hivatalba lépett koalíciós kormány hétfői első ülésén a minisztériumok átszervezéséről fogadott el
sürgősségi rendeletet. Az eddigi 16 helyett 18 minisztérium lesz, miután külön
energiaügyi tárcát hoztak létre, és létrehoztak egy kutatási, innovációs és digitalizációs minisztériumot is, amely a
távközlési területet is átveszi a közlekedési tárcától. A sürgősségi rendelet
értelmében a két miniszterelnök-helyettes feladatkörét a kormányfő szabja
meg. (MTI)

gyan ez más országokban történne, mert
ehhez nincs meg „a megfelelő felkészültség és kultúra”.
Kedden sztrájkőrséget állt az Alfa
Kartell néhány tucat tagja a munkaügyi
minisztérium előtt, és azt követelte, hogy
a minimálbért emeljék 2400 lejre.
Hossu úgy fogalmazott, hogy a minimálbér alacsony szinten tartása nem
más, mint „lopás az alkalmazottak munkájából a tőke javára”, és úgy értékelte,
hogy a kormány által bejelentett 41 lejes
nettó béremelés, amely gyakorlatilag 2
lejt jelent munkanaponként – amellett,

hogy önmagában is „elfogadhatatlan” –, arra sem elég, hogy az alkalmazott beszerezze a munkába járáshoz
szükséges védőmaszkot és fertőtlenítőszert. Számítása szerint a minimálbér nagyobb arányú növelése nem jelentene
jelentős többletkiadást a kincstár számára, tekintve hogy a közszférában alkalmazottaknak mindössze 3 százaléka
dolgozik minimálbérért.
A kormány hétfőn jelentette be, hogy
az országos minimálbért 2230 lejről
2300 lejre emeli – végleges döntést szerdán hoznak. (Agerpres)

a próbaidős ellenőrzések alól, márpedig
Navalnij és ügyvédje is értesítést kapott
arról, hogy az elítéltnek jelentkeznie kell
az illetékes hatóságoknál. Amennyiben
Navalnij ennek nem tesz eleget, az UFSZIN kérheti a bíróságtól a feltételes
börtönbüntetés megváltoztatását letöltendőre.
Az Interfax értesülése szerint Navalnijnak kedden helyi idő szerint kilenc órakor
kellett jelentkeznie a moszkvai büntetésvégrehajtási felügyeletnél. A hírügynökség ugyanakkor megjegyzi, hogy a The
Lancet cikkében nem nevesíti Navalnijt,
hanem csak egy 44 éves férfival augusztus 20-án történt incidensről számol be,
arról ír, hogy az illető rosszul lett egy repülőgépen tíz perccel a felszállás után.
Alekszej Navalnij, az orosz államfő
egyik legismertebb bírálója a szóban
forgó napon ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó
repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a politikust az ottani kórházba vitték. Két
nappal később családja kérésére Berlinbe szállították. Navalnijt 32 napon át
kezelték a berlini Charité klinikán, 24
napig feküdt kómában az intenzív osztályon. Orvosai szeptember 23-án közöl-

ték, állapota kellően javult ahhoz, hogy
járóbeteg-ellátás keretében folytassák
kezelését. A német orvosok szerint az ellenzéki politikust novicsok típusú idegméreggel mérgezték meg. A Kreml több
ízben tagadta, hogy az orosz hatóságoknak köze lenne a mérgezéshez.
Navalnijt és öccsét, Oleget 2014 decemberében csalás és pénzmosás címén
ítélték el az úgynevezett Yves Rocherügyben. Alekszejre három és fél év, öt
évre felfüggesztett, az öccsére, Olegre
pedig ugyanennyi időtartamú, de letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A vád szerint a fivérek 26,8 millió
rubel kárt okoztak az Yves Rocher cég
oroszországi leányvállalatának és további 4,5 milliót egy másik cégnek.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága
(EJEB) 2017 októberében igazságtalannak minősítette az ítéletet, és felülvizsgálatot kért, de az orosz legfelsőbb bíróság mégis helybenhagyta a bírósági döntést, egy moszkvai bíróság
pedig egy évvel meghosszabbította a
próbaidőt. Egy másik, 2013-ban elindított, az úgynevezett Kirovlesz-ügyben
Navalnij felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje tavaly júliusban
lejárt. (MTI)

Befagyasztják a közalkalmazotti béreket

Nem csökkentik, de az egységes
bértörvény kiértékeléséig befagyasztják a közalkalmazotti béreket
Romániában
a
2020.
decemberi szinten – közölte Florin Cîţu miniszterelnök hétfőn.

A kormányfő szerint a minimálbér az
éves infláció – 1,8 százalékra tehető –
mértékénél valamivel nagyobb arányban, mintegy 3,1 százalékkal emelkedik
2021-ben, erről a szerdai ülésén fogad el
határozatot a kormány. Hozzátette: ez
egy kompromisszumos megoldás,
ugyanis a koronavírus-válság által „leginkább sújtott” munkáltatók a hétfői

B. Hossu: Növeli a társadalmi feszültséget,
ha alacsony szinten tartják a minimálbért

Növelni fogja a társadalmi feszültséget az a kormányzati politika,
amelynek
értelmében
alacsony szinten kívánják tartani
a minimálbért – jelentette ki kedden Bogdan Hossu, az Alfa Kartell
szakszervezeti szövetség elnöke.

A szakszervezeti bizalmi szerint előfordulhat, hogy ennek okán jövőre fennakadások lesznek az aktivitásban,
elsősorban a kereskedelem, a vasúti szállítás és a gépgyártás területén.
Meglátása szerint csak azért nem kell
általános sztrájkra számítani, mint aho-

Börtönbe kerülhet az orosz ellenzéki

Az orosz büntetés-végrehajtási
hatóságok arra figyelmeztették
hétfőn a mérgezés miatt német
kórházban ápolt Alekszej Navalnij
ellenzéki politikust, hogy feltételesről letöltendő szabadságvesztésre változhat a büntetése,
amennyiben kedden nem tesz eleget a próbaidőre vonatkozó jelentkezési kötelezettségének.

Orosz hírportálok hétfőn késő este
idézték a büntetés-végrehajtás (UFSZIN) moszkvai kirendeltségének ezzel
kapcsolatos közleményét. A hatóság felhívja a figyelmet a világ egyik legrégebbi és legtekintélyesebb orvosi
hetilapjában, az angol nyelvű The Lancet-ben december 22-én megjelent
cikkre, amely hivatkozik a berlini Charité egyetemi klinika orvosi jelentéseire.
Navalnijt ott ápolták a mérgezés után.
A börtönhatóságok szerint a hetilapban megjelent cikkből ítélve Navalnijt
szeptember 20-án engedték ki a kórházból, és október 12-re gyógyultnak nyilvánították – mint fogalmaz a hatóság –,
„teljesen elmúltak a betegség következményei”. Az UFSZIN felhívja a figyelmet arra, hogy a feltételesen elítélteket
felelősség terheli, amennyiben kibújnak
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Több mint 140 ezer adag oltás
érkezett

Újabb, összesen 140.400 dózist tartalmazó vakcinaszállítmány érkezett kedden Romániába a Pfizer
BioNTech cégtől, amit légi úton hoztak a fővárosi
(otopeni-i), a temesvári és a kolozsvári repülőtérre
– írja az Agerpres. A fővárosba érkező vakcinaadagokat egyrészt a Cantacuzino intézetbe, másrészt a
Brassóban, Craiován, Konstancán és Iaşi-ban lévő
regionális központokba szállítják. A Kolozsvárra, illetve Temesvárra érkező adagokat a katonai kórházakban kialakított tárolási központokba viszik. Az
oltásokat így osztják szét: Bukarest – 40.950 adag,
Iaşi – 25.350, Kolozsvár 29.250, Konstanca 8775,
Craiova – 12.675, Brassó – 12.675, Temesvár –
10.725 adag. (Agerpres)

Erős földrengés rázta meg
Horvátországot

Újabb, a korábbiaknál erősebb, 6,3-as magnitúdójú
földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora
délután, a természeti katasztrófának egy gyermek
áldozata van, és sérültjei is lehetnek – közölte a helyi
sajtó. Húsz sérültet vittek kórházba, amelyből ugyanakkor evakuálni kell a betegeket, mert nem biztonságos. A földrengés epicentruma Zágrábtól 46
kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt. A földmozgást
egész Horvátországban, de a szomszédos országokban, köztük Magyarországon is érezni lehetett.
Petrinjában egy férfit autójából mentettek ki, amelyre
rádőlt egy épületrész. Egy másik összedőlt házból
egy apát és egy gyermeket hoztak ki, a gyerek belehalt súlyos sérüléseibe. Feltételezik, hogy további
sérültek is lehetnek a romok között. Húsz sérültet
szállítottak a közeli, sziszeki kórházba, közülük kettőt súlyos sérülésekkel. Eközben a kórház egyik
szárnyából, amely nem biztonságos, egy másik, félig
kész szárnyba evakuálják a betegeket. Sziszek városában nem sérült meg senki, a földmozgás azonban itt is súlyos károkat okozott az épületekben.
Hétfőn kora reggel egy 5,2-es erősségű földrengés
rázta meg ugyanezt a területet, amelyet másfél órán
belül egy 4,7-es és egy 4,1-es erősségű földmozgás
követett. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy
utórengésekre kell számítani. (MTI)

Mintegy 6,7 millió euróra
büntették a webáruházat

32,28 millió lejes, azaz mintegy 6,7 millió eurós büntetést rótt ki a versenytanács az eMAG.ro platformot
működtető Dante International vállalatra, amiért az
visszaélt az online közvetítő szolgálatok piacán
meglévő erőfölényével. A versenytanács 2017
végén indított vizsgálata nyomán fényt derített arra,
hogy az eMAG Marketplace (www.eMAG.ro) online
platformot működtető Dante International Rt. 2013
januárja és 2019 júniusa között visszaélt erőfölényes
helyzetével azáltal, hogy saját termékeit kedvezőbben pozícionálta és jelenítette meg a platformon a
felületet értékesítésre használó partnercégek kínálatának rovására. Ezáltal sérült a platformon kínált
termékek közötti valós piaci verseny – állítja az intézmény. A vállalat elismerte versenyellenes magatartását, így a kiszabott bírság összege csökkent. A
versenyhivatal ugyanakkor a platform által alkalmazott algoritmusokkal kapcsolatos különféle intézkedések meghozatalára kötelezte a céget. (MTI)

Munkáshumor

(Folytatás az 1. oldalról)
állami vállalatok teljesítménye ezt olyan nagyon indokolná, sőt. Hanem az állami bér és nyugdíj emelésével
összesen mintegy hatmillió szavazónak lehet üzenni,
hogy hova ajánlott pecsételni a szavazófülkében. Hogy
ez a bérek terén nagyságrendileg kétszer annyi magánszektorban dolgozó munkavállalót hoz méltánytalan
helyzetbe, mint ahány állami alkalmazottnak előnyös, az
már nem éri el a szakszervezet ingerküszöbét. Addig,
amíg a gazdák kormányoznak, még azért sincs baj, ha a
beígért állami fizetésemelés mértékét nem tartják be,
mert a kampányban túltolt ígéreteket nem bírja el az államkassza. Aztán ha mégis úgy hozza a sors, hogy gazdiék ellenzékbe kényszerülnek, máris lehet morgolódni,
meg testületileg sztrájkőrséget állni a szakminisztérium
előtt. És kabaréműfajban is díjgyanúsan kijelenteni
olyat, hogy azért nem lesz itt általános sztrájk, mert nincs
meg hozzá a felkészültség és kultúra. Komolyra fordítva
a szót, tényleg nincs, de azért, mert pont azok irtották ki,
akik a munkavállalók érdekeinek képviseletéért viszik
haza a kenyérre valót.
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Hatvanéves a Művész mozi

Túlélik-e a világjárványt a filmszínházak?

A világjárvány idején e kényszerhelyzetben egyre többen
a házimozizást választják,
mivel nem lehet színházba,
moziba járni. Ma már egyre
jobb technikával lehet élvezni
a mozgóképalkotók munkáit,
azonban semmi sem helyettesítheti a mozizás közösségi
élményét, a nagy képernyő
hatását, a lesötétített terem
hangulatát. A mozizásnak története,
történelme
van,
amely szorosan kötődik a film
múlt század eleji megjelenéséhez, az ipar fejlődéséhez.

Valamikor az ötvenes években
Marosvásárhelyen is működött mozigépészeti szakiskola. A frissen
végzettek mozikaravánokkal vitték
el az élményt olyan falvakba, ahol
alig néhány éve vezették be az áramot, vagy még az sem volt, és generátor hajtotta a vetítőgépet. A
városokban sorra nyitottak ki a
mozik, ahol zsúfolásig megtelt teremben vetítették a korabeli – ma
már klasszikusnak számító – külföldi, magyar és hazai alkotásokat.
A kultúra része volt, még akkor is,
ha a szocialista propagandagépezet
ezt az eszközt is felhasználta az ideológia terjesztésére. Marosvásárhelyen egy adott időben hat mozi is
volt, erre sokan emlékeznek, hiszen
gyerekkoruk, fiatalkoruk kötődik a
többnyire főtéri filmszínházakhoz.
Kevesen emlékeznek arra, hogy az
idén 60 éves a város legnagyobbika,
a Művész (Arta) mozi. Erre emlékezett Krizsán Tibor olvasónk, aki
visszaemlékező levelet juttatott el
szerkesztőségünkbe.
A Maros Magyar Autonóm Tartomány székhelyén 1960. november 7-én avatták fel a Nicolae
Bălcescu mozit, amelyet később
Művész névre kereszteltek át. A
mozi történetének „őskorszakában”, 1960 és 1980 között több
mint 4000 filmet vetítettek. Az egykori munkatársak közül Krizsán
Tibor László János üzemvezetőre,
Iszlai Attila főgépészre, Hajnal
Jenő, Czegő Tibor, Răduţi Maria,
Fechete Maria, Ungvári Mária,
Nagy Irén, Filotti Annamária,
Szabó Róza, Szakács Teréz, Papp
Zsuzsa munkatársakra emlékezett.
Krizsán Tibor 19 évesen került az
Arta mozihoz, többek között a Ion
című román, majd az ABBA együttesről készült és A koncert című –
az Illés zenekarról szóló – film vetítésére emlékezik vissza. Az utóbbi
megtekintésére hosszú sorok ala-

kultak ki, és több héten át műsoron
tartották.
Először 1986-ban újították fel az
Arta mozit, ahol ezután a megyei
mozivállalat műhelyében átalakított
gépekkel panoramikus képekkel,
hatcsatornás hanggal vetítették a filmeket. A gépátalakítás technikai
bravúrja Savu Constantin, Csepán
János, Kovács Jenő és László, valamint Schuller Imre munkájának
volt köszönhető.
Kialakították a szomszédban
levő nyári kertmozit (a mai nyári
színpadot), ahol rendszeresen mutattak be filmeket. A Kálmán Imre
életéről szóló, Egy élet muzsikája
című filmet több mint 3000-en tekintették meg. Volt román és magyar filmhét, de elhozták az akkor
népszerű filmeket is, mint a Bud
Spencer alakította Piedone sorozatot. Országos szinten a mozivállalatok sorában a bevételt illetően
Marosvásárhely – leginkább az Artában vetített filmeknek köszönhetően – mindig az élen járt. A
rendszerváltás után, 1991-ben újra
felújították a mozitermet. 1992 és
1999 között nemcsak az Arta,
hanem a többi mozi is működött a
városban. Krizsán Tibor az említett
időszakban a kövesdombi Unirea
teremben dolgozott mozigépész-

ként, aztán a Select mozi üzemvezetője és főgépésze volt. Lassan
azonban, az új technika térnyerésével, elnéptelenedtek a mozik, a helyiségek gazdát cseréltek, illetve
visszaszolgáltatták az épületek tulajdonjogát, és a filmszínházak fokozatosan megszűntek. A termeknek más rendeltetésük lett.
Ezek közül megemlítjük a Haladás mozit, ahol Krizsán Tibor emlékezete szerint Barabás Károly,
Tatár Szilvia, Hajnal Viktória dolgozott, a Selectet, ahol Adler Áron,
Demian József, Fekete Gyula és
Plájás Olga teljesített szolgálatot, az
Ifjúsági mozit, ahol többek között
Măceşan Elisabeta, Kántor József,
valamint a Flacărát Fiscutean
Gheorghe főgépésszel, vagy a gyerekeknek évtizedekig rajzfilmeket
vetítő Törpe mozit, ahol Şuteu-Bíró
Éva dolgozott, aki később az Ifjúsági mozi lelke volt, majd az Arta
mozinak volt a munkatársa hirtelen
haláláig.
Az egykori marosvásárhelyi
mozik közül csak az Arta maradt
fenn, ahol Krizsán Tibor nyugdíjba
vonulásáig, 2016-ig főgépészként
dolgozott. (Sz.m.: Mint ismeretes,
azóta a nagyobb bevásárlóközpontokban korszerű digitális technikával felszerelt mozikat nyitottak meg

és működtetnek.) Legutóbb az Arta
mozit 2011-ben újíttatta fel a polgármesteri hivatal. 2012. február
18-án avatták fel újra a korszerű digitális vetítési technikával felszerelt
termeket.
Jelenleg a vírusjárvány miatt

Világjelenség az újságírók elleni erőszak

bizonyos kormányokat, amelyek az életükre
törnek. Nemcsak az oknyomozó újságírókat
célozzák. Többen azok közül, akik az Egyesült Államokban zajló Black Lives Matter
tüntetésekről számoltak be, szintén megsérültek. A jelentés szerint világjelenség az újságírók elleni erőszak, ezért a szerzők azt
Mózes Edith
kérik, hogy azok az országok, amelyek képesek erre, vállaljanak nagyobb szerepet a véAz egyik legveszélyesebb környezetben a delmükben.
mexikói újságírók dolgoznak, közülük nyolcat azért gyilkoltak meg, mert a helyi drog- Az idén világszerte
kartellek
után
nyomoztak.
Pauline közel 400 újságírót vettek őrizetbe
Adès-Mevel, a szervezet szóvivője szerint az
Az idén 387 újságírót vettek őrizetbe a viújságírók célponttá váltak.
lágban – derült ki a Riporterek Határok Nél– Az újságírók kevesebbet voltak terepen kül nemzetközi újságíró-jogvédő szervezet
a járvány miatt, de ezzel együtt is világosan decemberben közzétett éves jelentéséből. Az
kirajzolódik egy tendencia. 68 százalékukat, adat az előző évhez képest nem változott,
tehát több mint kétharmadukat olyan ország- annak ellenére, hogy az egészségügyi válság
ban ölték meg, ahol nincs háború. Ez azt je- kapcsán nőtt az önkényes letartóztatások
lenti, hogy tudatosan választották őket száma. Az RSF tavaly 389, hivatásának gyacélpontul. Olyan jelentéseket, vizsgálati ered- korlása közben letartóztatott újságíróról száményeket tesznek közzé, amelyek érdekeket molt be. Az esetek 61 százaléka öt országban
sértenek, ez pedig zavar vagy megszégyenít történt. A lista élén Kína áll, ahol 117 újságí-

zárva vannak a mozik. Abban a reményben emlékezett meg olvasónk
a mozi fennállásának 60. évfordulójáról, hogy a járvány után lesznek
olyanok, akik visszatérnek a termekbe, és tovább éltetik a filmszínházakat. (vajda)

A felújított mozi avatása 2012. február 18-án

Ötven újságíró-gyilkosság 2020-ban
Ötven újságírót öltek meg feladatának teljesítése közben 2020-ban. A
párizsi székhelyű Riporterek Határok
Nélkül (RSF) által összeállított jelentés szerint többségükkel nem háborús
övezetben végeztek.

Fotó: Nagy Tibor

rót vettek őrizetbe, megelőzve Egyiptomot
(30), Szaúd-Arábiát (34), Vietnamot (28) és
Szíriát (27). A világ minden táján fogva tartott újságírók száma továbbra is történelmi
összehasonlításban magas szinten van –
hangsúlyozta a jelentés.

A hatósági fellépések nem kímélik
a nőket sem

Christophe Deloire, az RSF főtitkára kiemelte, hogy a hatósági fellépések nem kímélik a nőket sem, akik egyre nagyobb számban
vannak jelen a szakmában. Jelenleg 42 újságírónőt fosztanak meg szabadságától,
szemben a tavalyi 31-gyel, ami 35 százalékos
növekedést jelent. Idén 17 nőt börtönöztek
be, közülük négyet Fehéroroszországban,
amely példa nélküli központjává vált az elnyomásnak azóta, hogy ott csalárd módon
újra elnökké választották az 1994 óta
hatalmon lévő Aljakszandr Lukasenkát – tette
hozzá a főtitkár. A jelentésben kiemelték,
hogy az egészségügyi járványhoz kapcsolódóan növekedett a letartóztatások száma, je-

lenleg is 14 újságíró, köztük hét kínai van
rács mögött azért, mert követte a koronavírus-járvány fejleményeit.

Observatory 19

A civil szervezet márciusban Observatory
19 elnevezéssel felmérést indított. Ebben februártól novemberig terjedően 300, az egészségügyi válságról szóló tudósításokkal
szorosan összekapcsolódó incidenst tárt fel,
amely 450 újságírót érintett. Az esetek 35
százaléka önkényes rendőrségi kihallgatásról
és őrizetbe vételről szólt, számuk március és
május között megnégyszereződött. A legtöbb
országban a koronavírus-járvány megfékezésére elfogadott sürgősségi törvények vagy
korlátozó intézkedések hozzájárultak az információk korlátozásához – hangoztatta az
RSF. A jelentésben foglalkoztak a fentiekben
leírt eseteken kívüli történésekkel is.
Eszerint jelenleg 54 újságíró van túszként
fogságban Szíriában, Jemenben és Irakban, a
szám egy év alatt öt százalékkal csökkent. A
civil szervezet négy olyan újságírót azonosított, akiket 2020-ban eltűntként regisztráltak.
Ők a Közel-Keletről, Afrika szubszaharai vidékéről és Latin-Amerikából származnak. Tavaly nem volt ilyen eset – írta éves
jelentésében a nemzetközi újságíró-jogvédő
szervezet. (Forrás: euronews, RSF-jelentés)
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Két évtized a mélyszegénységben élő gyerekek szolgálatában

Amikor otthon nincs étel, sem ölelés

Karácsony előtt a legtöbb
gyerek hosszú kívánságlistát
ír az „angyalnak”, majd a
szentestén önfeledten bontogatja egyik ajándékot a másik
után. Viszont vannak körülöttünk olyan gyerekek, akik
talán nem is várják az angyalt, akik karácsonykor is
csak álmodoznak új játékról,
szép meséskönyvről, tiszta
ruháról, meleg lábbeliről,
mivel a családjukban nemhogy ajándékra, hanem élelemre sem telik, gyakori, hogy
korgó gyomorral térnek nyugovóra, de az is, hogy az odabújás, ölelés helyett a szülő
részéről csupán egy goromba
szó jut nekik. Ilyen mostoha
körülmények között élő magyar gyermekeket karol fel és
próbál kimenekíteni a mélyszegénység karmaiból immár
két évtizede Ady István református lelkipásztor, a magyarfülpösi Szivárvány Ház
megálmodója és létrehozója,
akinek a szórványban élő mezőségi magyar gyerekek érdekében végzett áldozatos
munkáját novemberben a
székelyföldi megyék által létrehozott Orbán Balázs-díjjal
ismerte el a Maros megyei önkormányzat. A lelkésszel az
elmúlt két évtized nehézségeiről és szépségeiről, valamint
a járványhelyzet szülte gondokról beszélgettünk.

Menyhárt Borbála

– Lassan két évtizede, hogy a
mindennapjait annak szenteli, hogy
szórványban és mélyszegénységben
élő magyar gyerekeket taníttat, étkeztet, és próbál segíteni nekik
abban, hogy jobb életük lehessen,
mint szüleiknek, nagyszüleiknek.
Hogyan indult húsz évvel ezelőtt a
nemes kezdeményezés?
– Nem titkolt szándékom az volt,
hogy ismét be szerettem volna indítani Magyarfülpösön a magyar oktatást, ami a nyolcvanas években
megszűnt. A Szivárvány Ház holland támogatással épült, és az épület
funkcionalitása, a mintegy százötven férőhelyes közösségi terem
mellett lehetőséget nyújtott arra,
hogy még két termet építsünk
hozzá. Volt annyi gyerek, hogy elméletileg egy összevont tagozat beindulhatott, ehhez nyilván meg
kellett keresni a szülőket, és meggyőzni őket, ami nem volt könnyű,
hiszen egy részük román iskolába
szerette volna adni a gyerekét, a tehetősebbek pedig ingáztatták volna
Szászrégenbe. Emellett a bürokráciával is meg kellett vívni a harcokat ahhoz, hogy az osztályt
elindíthassuk. Miután a szülőket sikerült meggyőzni, és a tanfelügyelőségen is támogatóra leltem
Dónáth Árpád akkori főtanfelügyelő-helyettes személyében, indulás előtt két nappal derült ki,
hogy a meglévő 12 gyerek mellett
további kettőre van szükség ahhoz,
hogy elindulhasson az osztály. Fülpösön viszont már nem volt több
gyerek, ezért Mezőörményesről
hoztam két testvért, akit a nagyapjuk nevelt, és szívesen is adta a gyerekeket. Bentlakásunk azonban

akkoriban még nem volt, így a két
kislány egy évig nálunk lakott a parókián.
– Ekkor fogalmazódott meg a
bentlakás szükségességének az ötlete?
– A következő nyáron, az első iskolai év végeztével, akárcsak a népdal, meg a népmese, amely szájról
szájra terjed, úgy terjedt a hír is,
hogy a fülpösi lelkész jótékonykodik, két kislányt teljesen ingyen elszállásolt, és ennek hallatán
környékbeli szülők kerestek meg,
hogy ők is szívesen ideadják gyerekeiket, szívesen leteszik a vállukról
a nevelésükkel járó gondokat. A parókián nem volt lehetőség több gyereket befogadni, ezért a faluban egy
üresen álló házat vettünk bérbe,
ahol néhány évig működött a bentlakás, viszont abban az épületben
nem tudtunk megfelelő körülményeket teremteni. Ahogy nőtt a jelentkezők száma, a Szivárvány Ház
tetőzetét beépítettük, és így született
ott 18 fekvőhely három szobában,
valamint egy pedagógusszoba.
– Jelenleg hány gyerekről gondoskodnak a Szivárvány Házban?
– Mint említettem, a szülők körében terjedt a hírünk, akadtak, akik
hároméves gyereküket is szívesen
ránk bíztak volna, hiszen akkor otthon nincs gond vele, nem kell étkeztetni, egyebeket venni neki, mi
pedig teljesen ingyen ellátjuk a hozzánk kerülőket. Persze ilyen zsenge
korú gyerekeket nem tudunk vállalni, viszont kénytelenek vagyunk
négy, négy és fél éves kortól már
befogadni a gyerekeket azért, hogy
fel tudjuk őket zárkóztatni egy

Fotók: Facebook/Szivárvány Alapítvány

kezdő kisiskolás értelmi fejlettségi
szintjére. Bár nehéz elképzelni, a
legtöbb gyerek, amikor hozzánk
kerül, négyévesen alig beszél, nem
ismerik a ceruzát, mint ahogy a villát, kanalat sem, az ételek ízét nem
ismerik fel. Tehát az alapokat pótolni kell, mielőtt iskolába kerülnek,
ezért kénytelenek vagyunk négyévesen idehozni őket az óvodába.
Két bentlakásunk van, hiszen miután elkészült a fülpösi, néhány év
után rájöttem arra, hogy nem tehetjük meg, hogy óvodáskortól negyedik osztályig gondoskodunk a
gyerekekről, taníttatjuk őket, majd
visszaküldjük a semmibe, ahonnan
elhoztuk őket. Tovább kell követni
a fejlődésüket, az életük alakulását,
hiszen csak így van értelme a munkánknak. Szászrégenben a katolikus
egyháztól kaptunk egy régi, lelakott
bentlakásépületet, aminek a földszintjét és egy emeleti szintet sikerült rendbe hozni, és hálószobákat
kialakítani a nagyobb gyerekek számára. Így két intézményben, két
helyszínen működünk, jelenleg 51
gyerekről gondoskodunk Magyarfülpös és Szászrégen 20 km-es körzetéből. Fülpösön 18 fekvőhelyünk
van, a bentlakó gyerekek hétfőtől
péntekig nálunk vannak, de minden
hétköznap kb. 7 km-es távolságról
további tíz gyereket hozunk, akikkel reggeltől késő délutánig foglalkozunk, utána pedig hazavisszük
őket, mivel a szálláshelyeink száma
korlátozott.
– Milyen családi háttérből érkeznek ezek a gyerekek?
– Magyar vagy vegyes, mélyszegénységben élő családokból szár-

maznak. A gond az, hogy generációkra visszamenő rossz mentalitás
jellemző rájuk. A nagyszülők sok
esetben az egykori állami gazdaságok mellett létező szolgaházakban,
tanyákon laktak. A szülők ottmaradtak a rendszerváltás után is, nagy részük nem járt iskolába, írni-olvasni
nagyon kevesen tudnak, és a gyerekek ebben a környezetben nőnek
fel, ezt a példát látják. A szülők
mentalitását megváltoztatni lehetetlen, de legalább a gyerekeknél szeretnénk változást elérni.
– Van-e valós esély erre, lévén,
hogy a bentlakásban töltött idő után
ugyanabba a visszahúzó környezetbe térnek vissza?
– A gyerekek hétfőtől péntekig
tartózkodnak nálunk, tehát nem
csak délelőtti oktatás folyik, ami
után a gyereknek haza kell mennie,
és becsöppen a koszba, a nyomorúságba, az igénytelenségbe, netán az
agresszióba, a szülői diktatúrába.
Hétfőtől péntekig lehetőségük van
megtapasztalni, mi az, hogy meleg
étel, napi ötszöri étkezés, milyen az,
amikor megölelik őket, szeretettel
fordulnak feléjük, nem pedig ellenségesen. Nyilván néha, főként a jelenlegi járványhelyzetben, úgy
érezzük, hogy a munkánk olyan,
mint a Kőműves Kelemen balladájában, azaz, amit felépítettünk az
évek során heteken át hétfőtől péntekig, az a március óta tartó helyzetben szinte semmivé válik, főleg a
kicsik esetében. A nagyobbakkal
picit kedvezőbb a helyzet, közülük
többen kapcsolódnak be az online
oktatásba, nyilván ebben is mi kell
segítsük őket, mert a szülők részéről

semmiféle támogatás nem érkezik.
A kicsiknél azonban nagy a lemaradás. Szeptemberben másfél hónapig
működött nálunk az iskola, az
óvoda és a bentlakás, azelőtt és azután a szabályozások értelmében
nem tarthattuk nyitva. A marosvásárhelyi Közösségi Alapítványnak
köszönhetően számítógépeket kaptunk, amelyeket eljuttattunk a gyerekekhez, de sokuk otthonában
nincsen internet, helyenként áram
sincs.
A támogatás, amire a szülők részéről számíthatunk, annyi, hogy
örülünk, hogy elengedik hozzánk a
gyerekeiket. Nyilván ez előnyükre
szolgál, hiszen a hét folyamán nem
kell etetni, ruházni őket, mindent mi
biztosítunk. Volt eset, hogy a cipőnek, amiben pénteken hazament a
kislány, hétfőre nyoma veszett.
Amikor támogatást viszünk ki, arra
is oda kell figyelnünk, hogy egyszerre ne vigyünk sokat, mert lába
kel.
– Mindezek ellenére péntekenként kívánkoznak-e haza a gyerekek?
– Van olyan gyerek, aki szívesen
megy haza, de olyan is, aki csütörtökön már kezd pityeregni, mert
nem szeretne hazamenni. Hétvégére
nem tudjuk itt tartani őket, hiszen az
plusz anyagi terheket róna ránk,
ugyanakkor a személyzettől sem
várható el, hogy a szabadidejüket is
itt töltsék. Illetve nem szakítható
meg a kapcsolat a szülőkkel, hiszen
nem árva gyerekek. Ugyanakkor
úgy érzem, akkor tudják igazán
értékelni mindazt, amiben nálunk
(Folytatás a 6. oldalon)
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Amikor otthon nincs étel, sem ölelés

(Folytatás az 5. oldalról)
részük van, ha hetente érzik a különbséget. Az, hogy kívánkoznak
vissza hozzánk, már jó jel.
– Több nemzedéket neveltek már
fel. Az elmúlt húsz év tapasztalata
alapján hogyan látja, a Szivárvány
Házban kapott támogatásnak köszönhetően milyen mértékben sikerül kitörniük a környezetből, amibe
beleszülettek, és mennyire tudnak
helytállni az életben?
– Vannak pozitív és negatív példáink egyaránt. Tagadhatatlan,
hogy vannak olyan gyerekeink, akiket ötödik-hatodikos korukig neveltünk, de visszakívánkoztak a
szabadságba, abba a világba, ahol
nincsenek szabályok, kötelezettségek. Vannak, akik az édesanyjuk
példáját követik, és korán anyává
válnak. De ugyanakkor nagy örömünkre számos pozitív példát is fel
tudunk sorolni, van olyan kislányunk, aki a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen tanítói végzettséget szerzett, van legénykénk, akit
négyévesen hoztunk ide Unoka faluból, majd nyolcadik osztály után
Kolozsvárra került a református
kollégium szakiskolájába, elvégezte
a víz-gáz szerelői szakot, és Kolozsváron dolgozik, lakást bérel magának, tisztességes munkásember lett
belőle. Van legénykénk, aki közis-

mert húsipari cégnek az egyik beszerzője, kislányunk, aki sikeresen
leérettségizett, és a második gyerekét várja, boldog családanya.
– A jelenlegi járványhelyzetet a
hátrányos helyzetű gyerekek az átlagnál is jobban megsínylik, hiszen
nem tölthetik a hetet a bentlakásban, ahol meleg van, biztosított a
napi többszöri étkezés, valamint az
oktatás. Mi a tapasztalat, bekapcsolódnak-e otthonról az online oktatásba, illetve segítik-e őket
élelemmel azért, hogy esténként ne
éhesen térjenek nyugovóra?
– A hajlandóság megvan bennük,
hogy bekapcsolódjanak az oktatásba, ellenben minden édesanya
tudja, hogy ha a gyerekét nem ébreszti fel reggel, nem fog leülni a
laptop elé. És nyilván, ha az anyuka
nem kel fel, a gyerek sem fog leülni
a gép elé. Rájuk kell telefonáljunk,
noszogatni kell őket.
Emellett élelemmel is segítjük
őket, hiszen nem tudjuk elviselni,
hogy a gyerekek éhezzenek. Hetente kétszer viszünk nekik meleg
ételt, a többi napokon pedig az adományba kapott tartós élelmiszerből
juttatunk nekik annyit, ami aznapra
elég, hogy ne keljen lába a termékeknek.
– Volt már erre példa?
– Egy történetet mesélek el: az

autómmal négy gyereket hozok hétfőnként, a gyerekek ilyenkor őszintén mesélnek. Szóba került a
vasárnapi ebéd, az egyik gyerek
meg elmesélte, hogy az édesanyja
adott tíz lejt az édesapjának, hogy
menjen el a közeli faluba, és vásároljon ebédre Eugeniát. Az apa kapott olcsó bort, és azt vette meg, így
a vasárnapi ebéd elmaradt a házban,
ahol hat gyerek, két szülő és egy
nagyapa él egy fedél alatt. Hétfőnként arra kell vigyáznia a szakácsnőnknek, hogy zsíros ételt ne
készítsen, mert a legtöbb gyerek
gyomra péntektől hétfőig üres. Az
is előfordult, hogy hozzánk került a
gyerek, és feltűnt, hogy a levesnek
csak a levét issza ki. Amikor kérdeztük, hogy miért, azt mondta, otthon a gyerekeknek a leve jár, a
leves sűrűje az apáé. Gyakran figyelhető meg náluk, hogy szinte
hörcsögként tartalékolnak, habzsolnak, mert félnek, hogy elveszik előlük az ételt.
– Karácsony táján az emberek
adakozóbbak, ilyenkor talán több
élelmiszer, ruhanemű, pénz érkezik adományként. De mi a helyzet az
év nagy részében, hogyan oldják
meg a gyerekek ellátását, taníttatását?
– Van a Neoton Famíliának egy
nagyon szép dala: Ha elmúlik kará-

Anyaországi támogatás
a Lazarenum Alapítványnak

Kétmillió forint támogatást nyert pályázati úton a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány. Az összegből az
Eminescu utcai idősotthon tetőzetének
beázó részét javították meg, ugyanakkor megvásárolták a szükséges anyagokat, felszereléseket, és amint a
járványhelyzet lehetővé teszi, nekilátnak a szobákhoz tartozó mosdók felújításának.

Menyhárt Borbála

A marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány
idősotthonát 2003-ban nyitották meg, az intézményben jelenleg 54 idős személyt gondoznak, az évek során pedig már több mint
háromszáz, ellátásra szoruló nyugdíjas talált
otthonra.
Fülöp G. Dénesné Suba Ilona, az alapítvány
kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta,
a főépület többszöri javításon és bővítésen
esett át. Legutóbb a tetőzet fedélelemeit újították fel, a további munkálatok pedig a fürdőszobák felújítását célozzák a tetőtéri emeleten.

Ez utóbbihoz is a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásával sikerült minden eszközt és
építőanyagot beszerezni, viszont a munkálatokra a koronavírus-járvány miatt csak később
kerülhet sor.
Fülöp Ilona hozzátette, az alapítvány tízmillió forintra pályázott, viszont kétmilliót sikerült megnyerni, emiatt a terveknek csupán egy
részét tudják megvalósítani. Az eredeti tervük
az volt, hogy a tetőzetet teljes egészében felújítják, végül csak a problémás, beázó részt
tudták megjavítani. A szobákhoz tartozó kis
mosdókat is felújítják, két fürdőszoba pedig
nagyobb javításra szorul. Ehhez minden szükséges építőanyagot, valamint a fürdőszobai
kellékeket megvásárolták, a kivitelezést azonban a járványhelyzet miatt kénytelenek voltak
halasztani.
A Bethlen Gábor Alaptól nem első alkalommal nyer támogatást az idősotthon mellett
gyermekotthont, valamint utcagyerek-missziót
is működtető alapítvány, korábban már támogatták őket a nagy családokat felkaroló
programjukban, amelyért ezúton is hálás
köszönetüket fejezik ki – tette hozzá Fülöp
Ilona.

csony, a szeretet lángja halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még. Az adományokkal ez a
helyzet. Karácsonykor megnyílnak
a szívek, érkeznek az adományok,
de ezeket nagyon jól be kell osztani,
mert utána általában elapadnak, viszont ezeknek a gyerekeknek februárban, márciusban, az év minden
hónapjában kell enniük. Ezek a
gyerekek nem hibásak, hogy megszülettek, és hogy oda születtek,
ahová. Nekünk gondoskodnunk kell
róluk az év minden napján. Általában pályázatokból élünk, de amíg a
pályázati folyamat zajlik, addig is
ételt kell tenni az asztalra, az öttagú
személyzetnek fizetést kell adni,
számlákat kell fizetni. Mint minden

normális családapa, azt szeretném,
ha lenne egy adott költségvetésünk,
hogy tudjunk előre tervezni. Ezt elérni azonban mostanáig még nem
sikerült. A holland támogatóink sajnos kiöregedtek, így a tőlük érkező
támogatás elapadt, a fiatalok nem
szeretnék tovább folytatni ezt a jótékonykodást. Jelenleg a magyarországi
pályázati
kiírásokra
hagyatkozhatunk, és van egy állandó támogatónk, a magyarországi
Szórványmagyarság Gyerekeiért
Alapítvány, amely erre a célra alakult. Erdélyből kitelepedett, jóindulatú, zömében üzletemberekből álló
csoport, ennek a tagjai vásárolták
nekünk a kisbuszt, és támogatnak a
lehetőségeikhez mérten.

A mindennapi mozgásunkat add
meg nekünk ma!

Bogdán Emese

Lehet, hogy furcsán hangzik, de eljött az
az idő, amikor ezért is imádkozni kellene.
Mert a kenyerünk megvan, kikerül. Ilyen,
olyan, már nem egészen egészséges, de
megvan. A mozgás viszont egyre fogy az
életünkből, s ezt mindenki tapasztalja, panaszolja, hátrányait taglalja, mert jelenlétére legalább annyira szükség van, mint a
kenyérre. A mozgás az élet legalapvetőbb
meghatározója. Mozgás nélkül nincs élet.
Tudjuk, hogy legalapvetőbb szükségletünk,
mégis elhanyagoljuk.
A legjelentősebb civilizációs ártalom
egyebek mellett a mozgásszegénység,
mely a legtöbb betegség okozója. Míg őseink állandó helyváltoztatásban élték életüket, naponta harminc kilométereket gyalogoltak a megélhetésükért, a tudomány és
technika fejlődése a századok során elkényelmesítette az embert, s fokozatosan beszorította a négy fal közé. Dely Károly
jógaoktató, a hetvenes évek jógakönyveinek írója már saját korában felfigyelt a civilizált ember mozgásszegénységére s az
ebből adódó kórtünetekre. Az 1970–80-as
évek orvosi felméréseiben már megmutatkoztak azok a tartásos gerincproblémák,
melyek az ülő életmód következtében alakultak ki, és amelyek számos betegség, gerincbántalom előidézői lettek. Dely Károly
akkor úgy vélte: „a társadalom leültette az
embert”, később azonban már felkiáltójellel írta, hogy „Gipszben az emberiség!”.
És mindezt csekély negyven évvel ezelőtt,
amikor még aktív sportélet működött mindenütt Európában, s az iskolai oktatás sem
napi 6-8 órából állott.
A kilencvenes években a mozgásszegénység ellensúlyozására egymás után jelentek meg a különböző fitneszirányzatok,
s az emberek nagy része ki is választotta az
egyéniségének megfelelő mozgásfoglalkoztatást az egészséges életvitel érdekében.
De még így is adódtak bőven bajok, főleg
az iskolás gyermekeknél. Akkor a napi 46 órás órarend is zsúfoltnak számított a
nagy követelményrendszer következtében,
a sok ülés szintén „gipszként” működött. A
Magyar Gerinctársaság 1995-ös felmérése
kimutatta, hogy a gyerekpopuláció 60 százaléka valamilyen tartásos rendellenességben szenved, s ennek folytatásaként a
Semmelweis egyetem kidolgozott egy
megelőző programot, melyet a testnevelésben is alkalmaztak. Ezt dolgoztam fel sok
egyéb problémával együtt az Intő szülők-

nek, nevelőknek című, 2014-ben megjelent
könyvemben, melyet ezelőtt hat évvel én is
felkiáltójelnek szántam. De akkor még
folytak a sportkörök az iskolákban, és a
mozgásfoglalkoztatások is iskolán kívüli
tevékenységek formájában. A gyerekek járhattak edzésekre. Ezek mellett is azt igazolták vissza a felmérések, hogy a gyerekek 40 százaléka gerincferdült és lúdtalpas. De most hogy állunk? Ezzel az iskolával, ahol a testnevelésóra is online
működik, merre haladunk, hová jutunk?
A pandémia okozta oktatás más tantárgyai is megterhelők gyereknek, szülőnek,
tanárnak egyaránt. Eltelik az egész nap az
oktatással, tanulással, házi feladattal, a célzott mozgástevékenység, de általában a
mozgás is eltűnt a mindennapokból. A tornatermek, fitnesztermek zárva, a sporttevékenységek csak a versenysport irányában
működőképesek, szervezett tömegsportolásra nincs lehetőség. Csoda-e tehát, hogy
a gyerekek az új iskolaszabályok megterhelő programja mellett viselkedészavarokat
produkálnak, ordítoznak az utcán, és mindenféle rolleres, biciklis mutatványokkal
szöktetnek a járdaszéleken, hisz növekedésben lévő szervezetük úgy van beállítva,
hogy minden működése a mozgás függvényében történik. Valamit muszáj kitaláljanak, ösztönszerűen erre tendálnak. A
mozgáshiány megmutatkozik a fejlődésben, s ha ez az állapot sokáig tart, a gyermekek csontozata, izomzata gyengülni fog,
növekedésük s a szerveik fejlődése is rossz
mutatókat hoz majd.
Mit tehetünk mégis? Nem kielégítő, de
valamiképpen hiányt pótolnak a hétvégi túrázások, családi biciklizések, az esti kocogás, a programozott otthoni torna, a
kirándulások. S ha együtt csinálja a család,
mindenkinek jót tesz. Összekovácsol, kikapcsol a mindennapos stresszből, friss levegővel látja el a szervezetet, edzi az
ellenálló-képességet, erősíti az immunrendszert, és frissíti az életműködéseket. A
nehéz időkben is, a körülményeknek megfelelően, át kell állni ilyen tevékenységekre, s nem szabad a testünket elhanyagolni. Valamilyen formában megoldásokat
kell találni ennek a periódusnak az áthidalására. Minél gyakrabban menjünk a természetbe, járjuk be a hegyeket, völgyeket a
gyermekekkel együtt, itt lehet igazán a
család a Jóisten közelségében. Az új esztendőben ez legyen a legfontosabb opció
mindenki életében, aki egészséges akar
maradni!
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Rózsa Enikő

Finomságok a szilveszteri asztalra

Ünnepi marhakocsonya

Szükségünk van hozzá egy marhafarktőre, marhalábszárra, 80 dkg csont nélküli marhahúsra, velős csontra, 3 murokra, 4 fej fokhagymára, 2 fej hagymára, 3 darab babérlevélre,
12 szem feketeborsra, sóra. A hozzávalókat közel 7 órán keresztül főzzük nagyon lassú tűzön.
A húst kicsontoljuk, és a zsírját többször is leszedjük. Miután elkészült, porciózzuk, a tányér
aljára tetszés szerint murkot, főtt tojást tehetünk.

Kenyérszeleteket
kisebb darabokra vágunk. Egy kacsamájkrémet kevés tejföllel,
vagdalt hagymával,
sóval, borssal és egy
krémsajttal kikavarunk. Megkenjük vele
a kenyérdarabkákat. A
füstölt lazacfilét picit
csavarva ráhelyezzük.
Az uborkából hosszában vékony szeletet
vágunk. Lesózzuk,
hogy könnyen dolvele,
gozhassunk
majd amikor megpuhult, felcsavarjuk, és
ezt is a falatkákra helyezzük. Zöldségekkel, citromszelettel
díszítjük. A lazac alá
mozzarellaszeletet is
tehetünk, de ez elhagyható.

15

Füstölt lazacos falatkák

Káposztalében főtt csülök

A hidegtál ízvilágát igencsak színesíti a főtt csülök. Ehhez egy kg csont nélküli csülköt 2
l savanyú káposztalével, 1 dl félédes vörösborral főni teszünk. A lébe 2 babérlevelet, 3 fej
fokhagymát egészben, 1 nagyobb sárga hagymát héjastul, 15 szem feketeborst, 10 szem zöld
vagy rózsaborst (piros), csipetnyi kardamomport, egy szelet gyömbért, 1 egész friss csípős
Vajban sült pisztráng (alufóliában, tepsiben)
paprikát, 1 nagyobb murkot teszünk, majd 2 dl vizet, 6 szem borókabogyót, 2 mentalevelet
A pisztrángokat alaposan megtisztítjuk, majd zsírral vagy olajjal kívül-belül megkenjük. és egy mokkáskanál szemes köményt is hozzáadunk. Puhára főzzük, leszűrjük, kihűtjük.
A belsejüket megtöltjük szeletelt hagymával, fokhagymával, murokkal, vagdalt kaporral, cit- Szeletelve kerül az ünnepi tálra.
romkarikával, és megszórjuk darált borssal, sóval. A tepsit kibéleljük sütőpapírral, és kikenjük
Lencseleves gazdagon
kb. 10 dkg vajjal. Mindenik halnak a belsejébe kis kockányi vajat is helyezünk, és 2 evőkanál
35 dkg lencsét előző
száraz fehérborral meglocsoljuk. Lefóliázzuk, és úgy helyezzük a sütőbe. Kb. 30 perc után
levesszük a fóliát, majd tetszés szerint sütjük még egy kicsit. Salátákkal, krumplisalátával, este beáztatunk. 2,5 l
vízzel főni tesszük, 2
citromkarikával fogyasztjuk.
darab murkot, 1 petrezselyemgyökeret karikára vágva, 1 egész fej
hagymát, pár cikk fokhagymát, szemes borst,
3 leveskockát, 1 babérlevelet adunk hozzá. 20
percnyi főzés után fél
szál füstölt kolbászt karikára, tenyérnyi füstölt
császárszalonnát pedig
kockára vágunk. Mindent puhára főzünk,
majd 2 evőkanál paradicsompürét adunk hozzá. Kevés kacsazsírt felolvasztunk (de lehet olaj is), pirospaprikás rántást készítünk (nem pirítjuk), és besűrítjük vele a levest. Én sosem teszek hozzá tejfölt, de
aki kedveli, a tányérjában adhat hozzá. Ha szükséges, még megsózhatjuk, és csilit is vághatunk bele.

Gombával, sajttal töltött pulykamell

1 kg pulykamellet éles késsel szétnyitunk, amekkorára csak tudjuk, majd kipotyoljuk,
sózzuk, borsozzuk, fokhagymázzuk. Fél kg csiperkegombát apróra vágunk, 2 főtt tojást hozzáreszelünk, és 15
dkg reszelt kemény
sajttal, 2 nyers tojással, 2 evőkanál prézlivel, egy csokor
vagdalt petrezselyemzölddel alaposan összekeverjük,
majd a masszát rákenjük a pulykamellre, és felgöngyöljük. A tepsit
sütőpapírral kibéleljük. 1 fej hagymát darabokra vágunk, pár cikk fokhagymát ráhelyezünk a húsra, olívaolajjal bekenjük,
kevés narancshéjat
reszelünk rá, majd
1 dl vörösborral és
3 evőkanál olajjal
meglocsoljuk.
Kevés vizet is öntünk alá, és kívül is
fűszerezzük borssal,
fokhagymával. Lefóliázzuk, és puhára
pároljuk. Saját levével többször meglocsoljuk, mert a
pulyka
könnyen
kiszárad.
Pirosra
sütjük, majd kihűlve
szeleteljük.

Diós kifli

Szükségünk van hozzá 30 dkg lisztre, 20 dkg zsíros vajra, 32 dkg darált dióra, 1 narancs
reszelt héjára, 3 tasak vaníliára, 10 dkg porcukorra, csipetnyi sütőporra, pici sóra, 1 kávéskanál tejporra. Összedolgozunk minden hozzávalót, kisodorjuk, és tetszés szerint vagdaljuk,
formázzuk. Kb. 5 percig sütjük, 170 fokon. A kifliket még langyosan vaníliás porcukorral
alaposan megszórjuk.

Narancslekvár húsokhoz

2 kg narancsot a hártyától megtisztítunk, csak a gyümölcs húsával dolgozunk. Időigényes, de megéri. Egy
narancs héját is belereszeljük. A gyümölcs húsát botmixerrel összezúzzuk, majd hozzáadunk 1 tasak citromsót,
hogy a színe megmaradjon, 1 kg cukrot, 1 pohár jó minőségű mézet, és 25-30 percig főzzük. Néha egy kis reszelt gyömbért is adok hozzá, de ez elmaradhat. Végül 1
tasak dzsemfixet 3 evőkanál cukorral összevegyítek, és
hozzáadom. Tartósítót nem használok. A narancslekvár
évek óta nélkülözhetetlen a mi asztalunkról, nagyon ízletes, húsok mellé fogyasztjuk, de tejberizs mellé is kiváló.
Jó étvágyat kívánok!
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Kiss lány a zongoránál (2.)

egyaránt kedvelték és szerették.
Sőt, Nagy Ilona nagynénjének férje,
gróf Szőts Albert a taníttatásáról is
gondoskodott, és arra is figyelt,
hogy bármelyik szülőknél legyen
Manyi, mindenhol legyen zongora.
No, erre végképp beállhatott a zavar
Manyika fejében, mert immár
három apja is lett. Később, amikor
már felnőtt, büszkén emlegette,
hogy „nekem három anyukám és
három apukám volt”.
Kisgyerekként zágoni házuk udvarán népmeséket játszottak pajtásaival egy rögtönzött színpadon,
amit édesapja készített egy csirkeól
elé. Később Sepsiszentgyörgyön diákként Noémi szerepét játszotta Az
arany ember diákelőadáson.
Szőts Albert gróf nem sajnálta a
pénzt, mert látta, hogy a felcseperedő lány tehetséges zongorista. A
15 éves ifjú leány Szőts gróf pártfogoltjaként került a Kolozsvári Zenekonzervatóriumba.
A Kiss lány addig ült a zongoránál, míg egy este egy kósza ötlettől
vezérelve el nem ment az operába,
ahol Kálmán Imre Tatárjárás című
operettjét adták elő. (Az már mellékes kérdés, hogyan lehet egy nemzeti tragédiából komédiát csinálni.)
Az előadás azonban óriási hatást
gyakorolt a fiatal lányra: otthagyva
a konzervatóriumot, 1926-ban a
Színi Tanodába jelentkezik. Izsó
Miklós rendező és tanár rögtön felfedezi, hogy Manyi tehetséges, és
kezdő színésznövendékként szerepet ad neki. A kritikusok azonnal
kiemelik az addig nem látott
színésznőt, és néhány mondattal
megsokszorozzák az önbizalmát. Az

Szilágyi Mihály

Zágon máig büszke nevelt gyermekére. Bár Kiss Manyi (Margit)
nem Zágonban jött a világra, hanem
Magyarlónán, mégis Mikes Kelemen szülőfaluja volt az, ahol gyermekéveit töltötte. A művésznő
1911-ben született, és nyolchetes
volt, amikor a család Magyarlónáról Zágonba költözött. Szülei pedagógusok voltak. Manyi édesapja
kántor-tanító, zeneszerető és zeneismerő ember volt. A Kiss lány örökölt zenei adottságai mellé hozzáadódott a szülők zenei gyakorlata.
Nagyon korán nyilvánvalóvá vált,
hogy a kislány kivételes zenei tehetséggel bír.
A tehetséges kisgyerek élete
azonban hullámhegyeken és hullámvölgyeken bukdácsolt. Szülei
elváltak és újraházasodtak. A világot megismerő gyermek négyévesen arra eszmélt, hogy neki két
anyja és két apja van. Édesapja,
Kiss Lajos egy bizonyos Nagy
Ilona nevű tanítónővel kötött új házasságot, édesanyja, Nagy Zsuzsanna pedig egy Szotyori-Nagy
Simon nevű földbirtokos felesége
lett. Az igazi bonyodalom akkor
következett, amikor Manyinak féltestvére született. Hogy édesanyja
az újszülöttel törődhessen, az anya
testvére, Nagy Ilona nevelte tovább. Szegény kislány törhette a
fejét, hogyan is áll a világ két apával és most már három anyával,
melyek közül kettőt ugyanúgy hívnak!
A vidám, daloló és pillangóként
röpködő kislányt szülei és „szülei”
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hősnő. És minden nap, minden szerepében emberi” – írják róla.
Ebben az időben Szegeden turnézott a világhírű Uferini Cirkusz. Az
Uferini család fiatal és jóképű artistája, Alfredo valahogy összetalálkozott a románul és magyarul beszélő
színésznővel. A két művész szavak
segítségével sehogy sem értette meg
egymást, annak ellenére, hogy Alfredo nyolc-tíz nyelven beszélt. A
nagy művészek számára azonban
nem csak beszélt nyelven működik a
kommunikáció. Hogy, hogy nem, de
megtörtént, hogy 1932. március 27én világra szóló lakodalmat tartottak
Zágonban, és utána Kiss Manyit hamarosan Frau Uferini néven emlegették a cirkuszokban. A magyar
művésznő azonban hamar ráeszmélt,
hogy ő többre hivatott, mint hogy
szó szerint cirkuszi ágyútöltelék legyen, akit fellőnek a magasba.
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rá is talált Kiss Manyira, aki zokogva hebegte, hogy a siker után a
kollégák szóba sem állnak vele. Tudomásul kellett vennie, hogy „ez
egy ilyen pálya”.
Ha ilyen a pálya, azon kell helytállni. Kiss Manyi alkalmazkodott a
hangulathoz és a kihívásokhoz. Tehetsége miatt két művelt úr tettlegességig fajuló vitába keveredett. A
színház lapjának tulajdonosa egyértelműen kijelentette, hogy az új színésznő tehetségesebb, mint elődje
volt. Erre az előző színésznő férje
két férfias pofonnal fejezte ki felháborodását, de ez a művészi tényeken semmit sem változtatott.
1929–1930-ban Szegeden játszik. Itt is felfigyelnek kivételes tehetségére. „Egyik nap tragika,
másnap komika, másik nap drámai

uq

uq

uq

CÉGFÉLE
(RöV.)

KELVIN
(RöV.)

SOKBA
KERÜL

q

uq

A SzÁVÁBA
öMLIK

q

EGO

ATTILA NÉVVÁLTOzATA

SÁNCOT
KÉSzíT

FRANCIA
VÁROS
NŐI NÉV
(JúL. 12.)

SÉMI NÉp

q

q

NŐI NÉV
(JúL. 9.)

u

q

ERREFELE!

u

A LÁMÁK
HAzÁJA

q

GYILKOL

HANGA

INDIAI KIRÁLY V.

BECÉzETT
SzÜLŐ

q

q

ERKöLCSTAN

… ALEx
(KRIMIHŐS)

TEGNApUTÁN

q

u

Ð

pECUNIA
NON …

TERMÉSzETES ÁLLApOTű

u

GÁTBA
ÜTKözIK

u

ŐRöL

NAURU
FŐVÁROSA

EGYKE!

q

LÉTEzIK

uq

Ê

FEKETE
ISTVÁN
BAGLYA

CSILLAGÁSzATI TETŐpONT

Ellenzék című lapban azt írják róla,
hogy „a növendékek közül a temperamentumos, ügyes és talpraesett
Kiss Manyi érdemel figyelmet”,
vagy „Kiss Manyi, ez a tehetséges,
graciőz szubrettcsemete, nap nap
után belopja magát a közönség szeretetébe”.
A pozitív kritikák, majd az 1928ban kézbe kapott színészi oklevél és
Izsó Miklós ajánlása megnyitotta
előtte a miskolci színház kapuját. A
színészkollégák széles mosollyal és
tárt karokkal várták. De Kiss Manyival is megtörtént az, ami gyakran megesik a színpad függönye
mögött. Első fellépése után ő lett az
est hőse. Előadás után a Fekete Sas
vendéglőben gyülekeztek a művészek a siker ünneplésére. Amire Sebestyén igazgató úr megérkezett,
mindenki jelen volt, kivéve az új
színésznőt. Sebestyén úr rosszat sej-

Kiss Manyi 1925-, 1926-, 1927-ben

q

December 24-i rejtvényünk megfejtése: Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak!
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Marosvásárhelyi olimpikonok:
1924–2016

Különleges év volt az idei a koronavírus-járvány miatt, nagyon sok
rendezvényt elhalasztottak, közöttük az ötkarikás játékokat és a labdarúgó-Európa-bajnokságot is. Az
ezeken történtek összefoglalója helyett így most azokra emlékezünk,
akik Marosvásárhelyről indulva szereztek hírnevet maguknak és városuknak.

Czimbalmos Ferenc Attila

Románia első ízben 1924-ben vett részt
az olimpián: Párizsban 4 sportágban 51
sportolóval képviseltette magát. A rendkívül nehéz anyagi körülmények között kiutazó küldöttségben két marosvásárhelyi
versenyző is helyet kapott, mindketten labdarúgók: Molnár Attila a helyi MTK-nál,
Radu Niculescu az akkori CFR Mureşul
Klubnál szerepelt.
Kerek 28 esztendőnek, azaz 7 olimpiányi időnek kellett eltelnie, míg a Román
Olimpiai Bizottság által kiszemelt „válogatók” újra Marosvásárhelyre vetették tekintetüket. Azonban mégsem hiányoztak
sokszor az itteni sportolók az olyan ötkarikás játékokról, amelyre indult versenyzői
különítmény Romániából, mert 1924 és
1952 között csak Amszterdamban (1928)
és Berlinben (1936) nem kaptak helyet
Maros megyei sportolók a küldöttségben:
a második világháború miatt két világverseny kimaradt (az 1940-es és az 1944-es),
míg Los Angelesben (1932) és Londonban
(1948) Románia nem képviseltette
magát.
Az 1952-ben, Helsinkiben megrendezett
olimpián aztán „beindult a futószalag“, és
sokáig úgy tűnt, hogy vásárhelyi jelenlét
nélkül nem lobbanhat fel többé a versenyek
lángja az Olümposzon. Íme a bizonyíték:
Az olimpiai játékokon részt vett Maros
megyei versenyzők:
* 1952, Helsinki: Deák Gyula, id. dr.
Kelemen Atilla és Simon Ferenc vízilabdázók (valamennyien a Progresul klubtól);
ifj. Szántai János (Ştiinta) – Nagyváradról
jött kardvívó
* 1956, Melbourne: Nagy „Poczó”
Gábor (CCA Bukarest), Simon Ferenc és
Bordi János (Progresul) vízilabdázók; Daróczy László, a vízilabda-válogatott edzője; Both Mária (Progresul) úszó; Tóth
Páll József, az úszóválogatott edzője
* 1960, Róma: Simon Ferenc (Mureşul)
vízilabdázó (5. hely a csapattal); Székely
Mária (Avântul) kajakozó (a bukaresti
Elena Lipalittal párosban 6. hely); Zilahi
József (CCA Bukarest) tőrvívó; Barabás
András (CCA Bukarest) hosszútávfutó;
Csipler Attila (szatmári származású) tőrvívó; Tóth Páll József, az úszóválogatott
edzője
* 1964, Tokió: Kádár Antal (Dinamo
Bukarest) tornász, Balló Ferenc (Mureşul)
szabadfogású birkózó, Csipler Attila (Unio
Szatmárnémeti) tőrvívó, Barabás András
(Dinamo Bukarest) hosszútávfutó
* 1968, Mexikó City: Balló Ferenc (Mureşul) szabadfogású birkózó, Dósa Csaba
atléta, magasugró

Simon László Marosvásárhely első olimpiai érmese

Trandafir Norbert gyorsúszó háromszor vett részt ötkarikás játékokon. Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

* 1972, München: Ambrus Lajos (Mureşul) szabadfogású birkózó, Pongrácz
Antal (IMF Marosvásárhely) párbajtőröző
(egyéniben 4. hely, csapatban 5. hely), Kovács Albert (CSU) öttusázó
* 1976, Montreal: Simon László (Mureşul) szabadfogású birkózó (az első marosvásárhelyi olimpiai érmes, 3. hely);
Pongrácz Antal (CSU) párbajtőröző (csapatban 6. hely); Soós Rozália (Mureşul)
kézilabdázó (csapatban 4. hely); Nagy József (Steaua Bukarest) diszkoszvető; Gál
István (Dinamo Bukarest) tornász (csapatban 6. hely); Nyilka Sándor (Steaua Bukarest) kardvívó
* 1980, Lake Placid (téli olimpia): Coroş
László (Mureşul) gyorskorcsolyázó
* 1980, Moszkva: Pongrácz Antal
(ASU) párbajtőröző (csapatban 4. hely);
Radu Gelu (ASA) súlyemelő; Nagy József
(Steaua Bukarest) diszkoszvető; Berki
András (Voinţa), Aurora Chin és Terezia
Preda (Sănătatea) íjászat; Nyilka Sándor
(Steaua Bukarest) kardvívó; Pop Eugen
(CSU) öttusázó; Pop Nicolae (Steaua Bukarest) röplabdázó
* 1984, Los Angeles: Radu Gelu (ASA)
súlyemelő (a 60 kg-os súlycsoportban
ezüstérmes)
Az 1988-as „sovány esztendőnek” bizonyult, hiszen Marosvásárhelynek sem Calgaryban (télen), sem Szöulban (nyáron)
nem volt képviselője.
1992-ben, a téli és nyári olimpiai játékok
egybeesésének utolsó évében, Albertvilleben (februárban) Hodos László (ANEFS
Bukarest) dekatlonos beülhetett a román
olimpiai 4-es szánkóba.
Július 24-e és augusztus 9-e között Barcelonában Feri Attila súlyemelő (67,5 kg
súlycsoport), az „inaséveit“ Marosvásárhelyen letudó Kovács Ella középtávfutó és
Orbán István, a hajdani többszörös világbajnok kézilabdás Románia válogatottjának másodedzőjeként volt jelen a katalán
városban megtartott olimpián.
1994-ben Lillehammerben, 1996-ban
Atlantában, 1998-ban Naganóban nem volt
marosvásárhelyi résztvevő a világversenyen. Az ezután következő ötkarikás játékokon változott a helyzet. Nézzük az újabb
listát:
* 2000, Sydney: Viorica Ţigău (Muresul
SK) távolugró
* 2004, Athén: Nyisztor Sándor (Marosvásárhelyi Egyetemi Sportklub) párbajtőröző; Viorel Bubău (Scorillo) lovastusázó;
Cornelia Vaida asztaliteniszező
* 2008, Peking: Trandafir Norbert (CS
Mureşul) gyorsúszó; Mironcic (Barabás)
Enikő (Mureşul) evezős (bronzérem a
nyolcpárevezős csapat tagjaként); Viorica
Ţigău (Muresul SK) távolugró
* 2012, London: Trandafir Norbert
(Bákói ISK) gyorsúszó; Cristian Băţagă
(Besztercei MSK) tornász; Mironcic (Barabás) Enikő (Mureşul) evezős; Viorica
Ţigău (Mureşul SK) távolugró; Molnár
(Vaida) Cornelia asztaliteniszező
* 2016, Rio: Trandafir Norbert (Bákói
ISK) gyorsúszó; Szőcs Bernadette (Lyz
Lez Lennoy – Franciaország) asztaliteniszező; ifj. Gyarmati Ferenc (ISK-igazgató)
birkózóbíró

Gyenes Emanuel megérkezett
a Dakar-rali rajthelyére

Megérkezett a szaúd-arábiai Dzsiddába Gyenes
Emanuel, ahonnan elindul a
jövő évi Dakar-rali.
A szatmárnémeti motoros bejelentette: a szerviz
nélküli motorosok osztályának (Malle Moto) egyik
dobogós helyét célozza
KTM típusú motorjával, illetve azt szeretné, hogy az
összetett táblázaton az első
harminc között végezzen.
Egyébként tizenegyedik alkalommal indul a versenyen.
A 43. Dakar-ralit január
3-a és 15-e között Szaúd-Arábiában rendezik. A résztvevők 7650 kilométert tesznek
meg, ebből csaknem 4800 km a gyorsasági

Fotó: Gyenes Emanuel közösségi oldala

szakasz. A rajt és a cél egyaránt Dzsiddában
lesz.

A Veszprém elveszítette
a THW Kiel elleni BL-elődöntőt

A Telekom Veszprém hosszabbítás után
36-35-re kikapott a német THW Kiel csapatától a férfikézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében, az előző idényből elhalasztott
kölni négyes döntő első játéknapján, hétfőn.
A 26. percben 17-10-re, a 37. percben
pedig 22-16-ra vezetett a német együttes,
majd az 51. percben már a magyar csapat
volt 28-24-es előnyben, ám a rendes játékidő
29-29-es döntetlennel zárult. A hosszabbítás
első öt perce után a Veszprém 34-32-re ve-

zetett, ráadásul a Kiel azonnali piros lap
miatt elveszítette egyik alapemberét, Patrick
Wienceket. A folytatásban azonban a németek ismét fordítottak, ráadásul a magyar csapat emberhátrányba került. A Veszprémnek
az utolsó fél percben az egyenlítésért kellett
támadnia, de nem járt sikerrel.
A Veszprémnek ez volt a kilencedik BLelődöntője, és az ötödik veresége. A Kiel 15.
alkalommal játszott elődöntőt, és nyolcadszor jutott a fináléba, amelyben a Paris St.
Germain ellen 3732-re diadalmaskodó
Barcelona
volt az ellenfele a
tegnap este, lapzárta után kezdődött mérkőzésen (a
katalánok legutóbb
tavaly szeptember
közepén Szegeden
kaptak ki, azóta
minden barátságos
és tétmérkőzésüket
megnyerték, a BLben immár 22
meccsből áll a sikersorozatuk). A
magyar
csapat
ugyancsak lapzárta
után a Paris SaintGermainnel csapott
össze a bronzéreA Veszprém hétgólos hátrányból fordított, néggyel is vezetett, végül kikapott. Fotó: AFP mért.

Edzőváltás a PSG-nél:
Pochettino és Messi is érkezik?

Megvált a Paris St. Germain labdarúgó- rományosa kinevezését követően tüstént neklub Thomas Tucheltől. A szerződésbontást, kilátna, hogy honfitársát, Lionel Messit Baramelyről néhány napja cikkeznek a lapok, celonából Párizsba csábítsa át. A 33 éves
tegnap hivatalosan is bejelentették.
Messi szerződése a szezon végén lejár az FC
A francia sztárklub azért menesztette a Barcelonánál, amelyet 2004 óta szolgál, s
szakvezetőt, mert elnöksége elégedetlen a bár nemrég „hűségnyilatkozatot“ tett katalán
csapat eredményeivel. A 47 éves Tuchel két nevelőegyüttese mellett, tartják magukat a
és fél éve érkezett a párizsi alakulathoz, feltételezések, hogy a hatszoros aranylabdás
amellyel két bajnoki címet, egy francia argentin jövő nyáron mégis klubot vált, és
kupát, egy ligakupát és két francia szuper- csatlakozhat a PSG-hez.
kupát nyert. A Bajnokok Ligájában azonban
nem tudta diadalra vezetni csapatát, az elmúlt évadban döntőbe
jutott, ahol 1-0-ra kikapott a Bayern Münchentől. A francia
bajnokságban pedig
most csak harmadik a
Lyon és a Lille mögött.
Thomas
Tuchel
helyére Mauricio Pochettino érkezhet, aki
2001 és 2003 között játékosa volt a Paris
Saint-Germainnek, véli
tudni a Le Parisien
francia újság. Azt is
írták, hogy a vezetőed- Thomas Tuchel és Mauricio Pochettino ellenfélként találkozott egymással, amikor
zői poszt argentin vá- utóbbi még a Tottenham szakvezetőjeként tevékenykedett. Fotó: Getty
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Elhunyt George Blake,
a hidegháborús korszak egyik leghíresebb brit kettős ügynöke

Elhunyt George Blake, a hidegháborús korszak egyik
brit
kettős
leghíresebb
ügynöke, akinek tevékenysége teljesen szétzilálta a
brit hírszerzés kelet-európai
ügynökhálózatát.

Blake 98 évesen, Oroszországban halt meg. Halálhírét szombaton
jelentették be orosz médiaforrásokat idézve Londonban.
Blake 1922-ben született George
Behar néven a hollandiai Rotterdamban. Édesapja, Albert Behar a
brit hadsereg kötelékében harcolt az
I. világháborúban, és a háború után
brit állampolgárságban részesült.
George Blake a II. világháború
idején a holland ellenállásnak dolgozott, majd 1942-ben kalandos
úton, Belgiumon, Franciaországon,
Spanyolországon és Gibraltáron keresztül Londonba menekült. NagyBritanniában – immár Blake néven
– csatlakozott a brit királyi haditengerészethez, majd 1944-ben a brit
külső hírszerzés, az MI6 ügynöke
lett.
Ebben a minőségében került
Nagy-Britannia szöuli diplomáciai
képviseletére alkonzuli beosztásban, ám tényleges feladata hírszerzési információk gyűjtése volt
Észak-Koreáról, Kínáról és a szovjet hadsereg távol-keleti mozgásáról.
A koreai háború kitörése után az
északiak fogságába került, és három
évet töltött hadifogolyként ÉszakKoreában. Későbbi beszámolói szerint az észak-koreai településeket
érő, sok civil áldozattal járó amerikai légitámadások hatására érlelődött meg benne az a meggyőződés,
hogy „rossz oldalon” áll, és ezért

állt a szovjet állambiztonsági szervezet, a KGB szolgálatába.
A koreai háború után az MI6
Berlinbe küldte, azzal a feladattal,
hogy szovjet ügynököket toborozzon kettős ügynöki tevékenységekre, ám ekkor már maga is kettős
ügynökként dolgozott, és részletesen beszámolt KGB-s kapcsolattartóinak Nagy-Britannia és az
Egyesült Államok németországi felderítési tevékenységéről.
A brit hírszerzési szakirodalom
egyértelműen Blake nevéhez köti,
hogy az 1950-es évek végére teljesen megsemmisült az MI6 kelet-európai
ügynökhálózata.
Nem
hivatalos, de nem is cáfolt adatok
szerint George Blake kilenc év alatt

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Szászrégenben három darab
csempekályha, egy állófogas, 10
darab 25 literes alumíniumbödön. Érdeklődni a 0743-548-101-es telefonszámon. (mp.-I)

ELHALÁLOZÁS

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett anya, anyós, nagymama, dédnagymama, testvér,
rokon és szomszéd,
NAGY FOGARASI MÁRTA
életének 78. évében csendesen
megpihent. Temetése 2020. december 31-én, csütörtökön lesz a
mezőbándi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
A gyászoló család. (sz.-I)

megszökött a hírhedt londoni
Wormwood Scrubs börtönből, és a
Szovjetunióba távozott.
Vlagyimir Putyin orosz elnök
2007-ben a Barátság érdemrenddel
tüntette ki az egykori kettős ügynököt.
George Blake nevét együtt szokták emlegetni a Cambridge Five
néven ismert legendás „ötös fogat”
tagjaiéval.
A Cambridge Five már 1939-től
a szovjet felderítés leghatékonyabb
előretolt bástyája volt Nagy-Britanniában, de Blake valójában soha
nem volt a Kim Philby, Guy Burgess, Donald MacLean, Anthony
Blunt és John Cairncross alkotta
kémcsoport tagja.

Az egykori cambridge-i diákok
tevékenységéről a brit elhárításnak
csak az ötvenes évtized elejére támadt némi fogalma. Ekkor Maclean
és Burgess – Philby figyelmeztetésére – szintén Moszkvába menekült, majd 1963-ban Philby is
követte őket.
Anthony Bluntot csak 1979-ben
azonosították hivatalosan is a „negyedik emberként”, Cairncross, az
ötödik úgy halt meg 1996-ban,
hogy soha nem ismerte be teljes
jogú tagságát a „cambridge-i ötök”
csoportjában.
George Blake szombati halálával
a hidegháborús korszak brit kettősügynök-nemzedékének utolsó tagja
távozott az élők sorából. (MTI)

Forrás: The Guardian

MISSISSIppI SzŐNYEGMOSó
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

legalább negyven – de nagyobb
valószínűséggel ennél is sokkal
több – Kelet-Európában dolgozó
MI6-ügynök kilétét fedte fel a szovjet hírszerzésnek.
A BBC televíziónak harminc
évvel ezelőtt egy interjúban Blake
maga is azt mondta, hogy közelebb
járhat az ötszázhoz azoknak a nyugati ügynököknek a száma, akikről
információt szolgáltatott a szovjet
és a kelet-európai titkosszolgálatoknak. Blake-re azután vetült a gyanú
árnyéka, hogy a lengyel felderítés
egyik ügynöke, Michael Goleniewski nyugatra szökött, és felfedte
Blake tevékenységét.
George Blake-re 42 évi börtönbüntetést szabtak ki, de 1966-ban
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„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a

hitet megtartottam, végezetül el-

tétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az
Úr.”

(2. Tim. 4,7-8)

Szomorú szívvel, Isten akaratá-

ban

megnyugodva

tudatjuk,

hogy a szeretett férj, édesapa,

nagytata, após, apatárs, sógor,
rokon, keresztapa, jó barát és jó

szomszéd,

CSORBAI

JÁNOS FERENCZ

életének

75.,

házasságának

48. évében türelemmel viselt

szenvedés után visszaadta lelkét

Istenének. Drága halottunk bú-

csúztatója 2020. december 31én, csütörtökön 12 órakor lesz a

marosvásárhelyi református temetőben.

Az örök élet bizonyosságában:
a gyászoló család.
(10222-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédi, testvér, rokon,
szomszéd, a havadtői születésű
özv. MOLNÁR ENDRÉNÉ
szül. NAGY ILONA
életének 90. évében hosszas betegség után csendesen megpihent. Drága halottunkat 2020.
december 31-én 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a havadtői temetőben, református
szertartás szerint.
Emlékét szívükben hordozzák
gyászoló szerettei. (10215-I)
Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen, drága lelked, fáradt tested nyugodjon
békében.
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, após,
sógor, apatárs, rokon és szomszéd,
id. GÓLYA MIHÁLY
életének 79. évében, 2020. december 28-án, türelemmel viselt,
hosszas betegség után csendesen megpihent. Drága halottunkat 2020. december 30-án,
szerdán 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a gernyeszegi
temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik felesége,
két fia, menyei és négy unokája.
(10211-I)

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen és szerényen,
Drága lelked nyugodjon békében!
Beteg kis szíved megállt dobogni,
De bennünk az emléked örökre
fog élni.
Jó utat az angyalok felé!
Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya, testvér, anyós, keresztanya, rokon
és ismerős,
MOLDOVAN ZSUZSA
szül. Nyilas
életének 85. évében, hosszú és
csendes szenvedés után, visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága
halottunkat 2021. január 5-én,
kedden 13 órakor kísérjük utolsó
útjára a marosvásárhelyi római
katolikus temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10218-I)

Drága barátnőm,
KÁSZONI ÉVA!
Fájó szívvel búcsúzunk tőled,
akitől emberséget, tiszteletet lehetett tanulni. Köszönöm, hogy
barátunk voltál. Nyugodtan aludd
álmodat békésen, csendesen!
Soha nem feledünk el:
Anikó és Csaba. (10213-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, sógor, rokon, munkatárs, szomszéd és jó barát, a
marosvásárhelyi születésű
id. AGYAGÁSI KÁLMÁN
életének 71. évében türelemmel
viselt, hosszas betegség után
csendesen megpihent. Drága
szerettünket december 31-én,
csütörtökön 15 órakor helyezzük
örök nyugalomra a Jeddi úti temetőben. Szívünkben örökké
élni fogsz.
A gyászoló család. (10216-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan értesültünk, hogy
a kiváló szakember, nagyszerű barát, CSATLÓS JENŐ
örökre eltávozott közülünk.
Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki gyászoló
szeretteinek. Lonczi és Jóska
Svédországból. (v.-I)
Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, Gólya Mihálynak és
családjának ÉDESAPJA elvesztése miatt. Nyugodjon
békében! Az OrtoProfil munkaközössége. (sz.-I)
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