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NEHÉZ SORSÚAKNAK LEHET ADOMÁNYOZNI A CARITAS AKCIÓJA KERETÉBEN

Gyertyaláng a nélkülözőkért

» SIMON VIRÁG

V

irtuális térben szervezik
meg az Egymillió csillag a
nélkülözőkért elnevezésű
adománygyűjtő akciót. A koronavírus-járvány miatt a tavalyi
kiadáshoz hasonlóan elmarad a
Gyulafehérvári Caritas katolikus
segélyszervezet kezdeményezte közös gyertyagyújtás a köztereken, az eseménybe online
kapcsolódhatnak be az érdeklődők – közölték a szervezők.
Marosvásárhelyen péntek este
7 órakor a Caritas-ház udvarán
meggyújtják a mécseseket, az
eseményt online közvetítik a
szervezet Facebook-oldalán. A
segélyszervezet kéri azokat, akik
csatlakozni szeretnének a kezdeményezéshez, hogy ablakukba
helyezzenek ki kis mécseseket,
jelezve, hogy együtt éreznek a
nélkülözőkkel. A virtuális prog-

Egymillió gyertya gyúl ki a nélkülözőkért több székelyföldi településen

ramot jótékonysági könnyűzenei koncert is színesíti – tájékoztattak a szervezők. Az akció
keretében adománygyűjtést is
szerveznek, az adományokat ez
alkalommal is a Caritas gondozásában lévő személyek ellátására fordítják. „Segíteni lehet
egy nélkülöző gyermeknek, egy
fogyatékkal élő fiatalnak vagy
beteg idős személynek. Tizenöt
lej elég egy meleg ebédre, 60 lej
elég egy óra otthoni ápolásra, 90
lej elég egy óra fejlesztő terápiára, 130 lej elég egynapi bent fekvő
ápolásra” – hívták fel a figyelmet a szervezők. Az érdeklődők
pénzadományokkal
támogathatják a jó célt, bankon keresztül utalhatnak a segélyszervezet
számlájára, ezenkívül november
8-ig több helyszínen, Marosvásárhelyen Marosszentgyörgyön,
Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson

adománydobozokat helyeznek
ki. További részletek a szervezet
honlapján és Facebook-oldalán
olvashatók. Az Egymillió csillag
a szegényekért akció 1998-ban
indult Franciaországból, ma már
a Caritas Europa, a Caritas Internationalis és több ország Caritas
szervezetei, köztük a romániaiak
is részt vesznek a szolidaritási
akcióban, mellyel szeretnék felhívni az emberek figyelmét a nehezebb körülmények között élő
embertársaikra. A Gyulafehérvári
Caritas tizenharmadik éve, hogy
minden októberben megszervezi
az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási akciót, amelyen mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret. Az
évek során a nagyobb városok és
települések mellé számos kisebb
helység is csatlakozott, az adományozásban élen jártak a székelyföldi megyék.
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Noha a koronavírus-járvány
miatt virtuális térbe költözik
a közösségi gyertyagyújtás,
idén is jótékonykodásra hív
a Gyulafehérvári Caritas
katolikus segélyszervezet.
Az Egymillió csillag a nélkülözőkért adománygyűjtő
akció keretében nehéz sorsú
gyermekeknek, fogyatékkal
élő fiataloknak vagy beteg
idős személyeknek segíthetnek az érdeklődők.

» KRÓNIKA

jjal követett el támadást egy
ámokfutó szerda este a dél-norvégiai Kongsberg kisvárosában. A
támadásnak öt halálos áldozata
van, két ember megsebesült, köztük egy szolgálaton kívüli rendőr is
– jelentette be a rendőrség csütörtökön Oslóban. A BBC információi
szerint a 37 éves, dán állampolgárságú Espen Andersen Brathen
a feltételezett elkövető. A gyanúsítottat elfogták, vallomást nem
tett, de együttműködő, és annyit
elismert, hogy köze van a támadáshoz – adták hírül csütörtökön
a helyi hatóságok. A norvég rendőrség lapzártánkig nem közölt
semmilyen információt az elkövető
lehetséges indítékáról. Nem zárták

ki, hogy terrortámadás történt, ismertették, a férfi nemrég áttért az
iszlám hitre, ezért figyelték, mert
voltak arra utaló jelek, hogy szélsőséges nézeteket vall. A norvég
közszolgálati rádió tájékoztatása
szerint az első lakossági bejelentések 18.13-kor futottak be a rendőrséghez, miszerint egy íjjal és nyilakkal felfegyverzett férfit láttak a
városközpontban. A BBC közölte, a
gyanúsított a jelentések szerint az
egész városban mozgott, és a hatóságok több nagy területet lezártak.
Médiajelentések szerint a támadó egy szupermarketben kezdte
az ámokfutást. A rendőrség nagy
erőkkel vonult ki Kongsberg belvárosába, amely felett rendőrségi
helikopterek köröztek, úgy tudni,
tűzszerészeket is mozgósítottak.

Rasszista Rolling Stones-dal?

L

evette Brown Sugar című, fekete nőket ábrázoló és a rabszolgaságra utaló szöveget tartalmazó dalát amerikai turnéja
dallistájáról a Rolling Stones. A
szám 1971-ben vezette az amerikai slágerlistákat. Keith Richards,
a zenekar 77 éves gitárosa megerősítette a döntésről szóló hírt
a Los Angeles Timesnak, de elmondta, meglepte, hogy az emberek „el akarják temetni” a dalt
– írja a BBC. „Nem értették meg,

hogy a rabszolgaság szörnyűségéről szól?” – mondta. Hozzátette, reméli, hogy idővel a dal viszszanyerheti régi dicsőségét. „Ma
már biztosan nem írnám meg ezt
a számot. Valószínűleg cenzúráznám magam” – mondta egy
korábbi interjúban Mick Jagger
énekes-dalszerző.
A Brown Sugar a Jumpin’ Jack
Flash után a zenekar koncertjein
a legtöbbet játszott dal a Setlist.fm
adatai szerint. (Hírösszefoglaló)

Bánffy Farkas a Nézőpontban
» KRÓNIKA

L

egtöbbünk számára az erdélyi
főnemesi családok, a grófok,
bárók többnyire a történelemkönyvekből ismerősek, és ennek az az
oka, hogy az arisztokrácia tagjai
évtizedekkel ezelőtt a kommunista üldöztetés áldozataivá váltak,
emiatt a legtöbben külföldre menekültek. Viszont a ’89-es rendszerváltás után egyre többen tértek
vissza Erdélybe, hogy visszaszerezzék az ősi birtokot, és új otthont
teremtsenek a régi helyén. Így tett
a Bánff y-család bárói ágának leszármazottja, a fugadi uraságként
is emlegetett, szüleihez hasonlóan
Magyarországon született Bánffy
Farkas is, aki 2007-ben vágott neki
az őseitől elkobzott családi vagyon
visszaszerzésének, a családi birtok
kezelésének. Az erdélyi nemesi
család leszármazottja a Székelyhon TV-ben részletesen beszámol

a román hatóságokkal, az igazságszolgáltatással a Bánffy-erdőkért
közel 15 éve folytatott küzdelemről, továbbá arról is, hogy a restitúció visszautasításán túlmenően
azzal is szembesülni kényszerül,
hogy a már visszakapott birtokaikat is visszapereli a román állam.
„Románia nem szeretné, hogy
földterületek nagy mennyiségben
jussanak magyar állampolgárok
kezébe” – állapítja meg Bánffy
Farkas. A Nézőpontban kiderül,
miként él egy magyar Erdélyben,
ha báró, miért tartotta fontosnak
a szórványmagyarság megmaradása szempontjából a magyarlapádi szórványkollégium létrehozásának felkarolását, mit jelent
számára a műemlékvédelem, az
erdészet, a tánctáborok. A Bánffy
Farkassal fugadi birtokán készült
interjút pénteken 12 órától tekinthetik meg a Székelyhon Tv YouTube-csatornáján.

