
Milliókat  
a TikTokról 
Múlt héten már beszámoltunk arról, 
hogy hogyan is működik a TikTok algo-
ritmusa. Röviden: megfigyeli, hogy mi-
lyen tartalmakat fogyasztunk, elemzi, 
hogy azok a személyek, akik hasonló 
tartalmakat fogyasztanak, mint mi, mi-
lyen más videókat néznek, figyelembe 
veszi, hogy a közvetlen környezetünk-
ben melyek az éppen felkapott videók. 

____________5. 
Újból megnyílt  
a Magyar Képtár  
Marosvásárhelyen péntek estétől újra 
látogatható a Magyar Képtár, amelyet 
az utóbbi időben több ízben is ideigle-
nesen bezártak. A Bernády György 
polgármester által megálmodott és 
nagy műgonddal kiválasztott törzsállo-
mány újabb alkotásokkal gazdagodott.  

____________7.

A magyar kultúra napján tartott ünnepség egybeesett Ma-
rosvásárhelyen a Tamási Áron-emlékév nyitórendezvényével. 
Ez alkalomból a Maros Művészegyüttes és a Spectrum Szín-
ház előadásában bemutatták a 125 éve született székely író 
Tündöklő Jeromos című népi játékát.  

A nyitórendezvényt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szer-
vezte, együttműködve a Magyarság Házával és a Maros Megyei Tanács-
csal. Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor 
nyilvános ünnepségre, de amint Tóth László főkonzul fogalmazott szom-
bat esti köszöntőjében: – Sem a koronavírus-járvány, sem egyéb rendkí-
vüli ok nem vezethet oda, hogy önként lemondjunk kultúránknak  

A „troll” és a kis egyesülés 
Tegnap volt Moldva és Havasalföld egyesülésének 163. évfordulója. 

Az eseményt általában nagy felhajtással ünnepelik Jászvásáron. Idén, 
a világjárványra való tekintettel, illetve amiatt, hogy az utóbbi napok-
ban ugrásszerűen megnőtt a fertőzések száma a városban és a megyé-
ben, a jászvásári polgármester – az emberek megértését kérve – azt 
mondta, nem szervezik meg a szokásos ünnepségeket. Csak kisebb ese-
ményekre kerülhet sor, és lemondanak a hatalmas közös nemzeti kör-
táncról, a hóráról is.  

Ettől gurult be a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke. 
És „bemelegítőként” már a január 24. előtti napokban járta a moldvai 
területeket, és agitált, uszított, provokált, fenyegetőzött. Felvonulást 
szervezett a városban, öklét rázva vezette a tüntetőket, provokálta a 
rendfenntartó erőket, felkorbácsolta az indulatokat. Persze mindig 
vannak követői, az egyesülés évfordulóján is sokan vették körül, ha-
zafias dalokat énekelve, természetesen fittyet hányva a járvány terje-
dését csökkentő egészségügyi előírásoknak. Az egymás hegyén-hátán 
gyúródó tömegben példának okáért senki sem viselt maszkot.  

Az is köztudott, hogy nemrég néhány párttársával és az Új Jobbol-
dal (Noua Dreaptă) nevű szélsőséges nacionalista párt képviselőivel 
berontott a temesvári polgármesteri hivatalba. Ott is randalírozott, de 
botrányt kavart az 1989-es forradalom évfordulóján, ő vezette az úz-
völgyi román temetőfoglalókat, ő az, aki a híres/hírhedt  

Mózes Edith

Karácsonyi Zsigmond 
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Tamási Áron-emlékév-nyitó a magyar kultúra napján  

Magyarságtudat és szülőföld 



Jób lázadása – filmest 
Január 27-én, a holokauszt nemzetközi emléknapján a 
Jób lázadása című, 1983-as készítésű, legjobb külföldi 
film kategóriában Oscar-díjra jelölt alkotást (rendezők: 
Kabay Barrna és Gyöngyössy Imre) vetítik 18 órától a 
marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség 
Dersi János termében. A film után Dub Lászlóval, a Ma-
rosvásárhelyi Zsidó Hitközség elnökével lesz beszélge-
tés a helyi zsidóság múltjáról, jelenéről, illetve arról, 
hogy mit jelent Marosvásárhelyen zsidónak lenni.  

Télűző – a Maros Művészegyüttes 
előadása 

 A Maros Művészegyüttes Télűző című, a téli ünnepkör 
szokásait bemutató humoros farsangi előadását viszi 
színpadra január 26-án, szerdán 19 órától a kövesdombi 
székházban. Rendező-koreográfus: Varga János. Éne-
kel Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes zenekará-
nak kíséretében. A járványhelyzet miatt az előadásra a 
helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szüksé-
ges a 0757-059-594-es telefonszámon. A 12 évnél idő-
sebb nézők a védettség bizonyításával vehetnek részt 
az előadáson, védőmaszk viselése 6 év fölött kötelező.  

Kettős könyvbemutató  
a Bernády Házban 

Január 25-én, kedden (ma) 18 órától kettős könyvbe-
mutatóra kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban. 
A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének kiadá-
sában 2021-ben megjelent Gúnyhatár – Léphaft-kari-
katúrák körülírva (szerkesztette Ambrus Attila) és a 
Múltból jövendőt – Történelem hazulról (szerkesztette 
Szekeres Attila) című köteteket, valamint az egyesületet 
Galbács Pál, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesü-
letének tiszteletbeli elnöke, a könyvek ötletgazdája, 
Ambrus Attila és Szekeres Attila szerkesztők és Nagy 
Miklós Kund mutatják be. Az est házigazdája Vajda 
György, a Népújság szerkesztője. A könyvbemutatón 
több társszerző is jelen lesz. 

Az Ariel színház műsora 
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban 
január 26-án, szerdán 14 órától a Viszlek magammal című, 
14 éven felüli nézőknek szóló, interaktív diákelőadást  
játsszák Tóth Zoltán rendezésében. 28-án, pénteken 18 órá-
tól a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című mesejáték látható 
Sramó Gábor rendezésében. A járványhelyzet miatt az elő-
adásokra a helyek száma korlátozott, ezért előzetesen helyet 
kell foglalni a diákelőadásra a 0747-942-181-es telefonszá-
mon vagy a rablopandur@yahoo.com e-mail-címen, a me-
sejátékra a 0740-566-454-es telefonszámon. A 12 évnél 
idősebb nézők a védettség bizonyításával vehetnek részt 
az előadásokon, a maszk viselése 6 év fölött kötelező. 

Országos rendőrségi akció keretében autóbuszo-
kat és teherautókat ellenőriznek a Maros megyei 
közutakon és a megye autópálya-szakaszán. A 
közúti szabályok mellett a teherszállítmányok 
szabályszerűségét és a pihenőidők betartását is 
ellenőrzik. 

Január 20-án, csütörtökön a Maros Megyei Közúti 
Rendőrség a közúti szállítást ellenőrző országos felügye-
lettel és az autópálya-rendőrséggel együttműködve ellen-
őrizte a teherszállító járműveket. A Marosvásárhely– 
Maroskece autópálya-szakaszon és a Maros megyei ország-
utakon a fuvarozók szabályszerű közlekedését ellenőriz-
ték, a kihágások, hiányosságok miatt pedig bírságoltak. 

A csütörtöki akció során 17 bírságot róttak ki a 2002. 
évi 195-ös sürgősségi kormányrendelet előírásainak meg-
szegése miatt. Tíz járművezetőt a biztonsági öv használa-

tának elmulasztásáért büntettek meg, hat esetben a sebes-
séghatár átlépése miatt szankcionáltak, egy jármű vezetőjét 
a sürgősségi sávon való megállásért, három sofőrt a nem 
működő tachográf miatt büntettek meg. A rakomány súlyát 
bizonyító mérlegjegy hiánya miatt és a szállítmánynak 
ponyvával való letakarását elmulasztó járművezetőket is 
megbírságolták.  

A közlekedésben részt vevő járművezetőket figyelmez-
tetik, hogy a balesetek megelőzése érdekében tartsák be a 
kötelező pihenőidőt, ellenkező esetben a járművet a ható-
ság lefoglalhatja. A közúti fuvarozásban részt vevők szá-
mára is kötelező a biztonsági öv használata, vezetés 
közben pedig tilos a telefonálás. Az autópályán a leálló-
sávban csak indokolt esetben szabad megállni, vezetés 
előtt a szeszes ital fogyasztása pedig mindenki számára 
köztudottan tilos. A rendőrség közleménye szerint az el-
következő időszakban folytatják a hasonló akciókat a bal-
esetek megelőzése és a közúti biztonság növelése 
érdekében.

Télen-nyáron Cementlapok

Közlekedésbiztonsági intézkedések 
A fuvarozókat ellenőrzik és bírságolják

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 

Hőmérséklet: 
max. -6 0C 
min. -18 0C

Ma PÁL,  
holnap VANDA és PAULA 
napja.  
VANDA: vagy a lengyel vend 
nő, vagy német női nevek önál-
lósult becézése a vandál nép ne-
véből. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. január 24.

1 EUR 4,9449
1 USD 4,3614

100 HUF 1,3843
1 g ARANY 257,2300

SMS-kampány a menedékszobákért 
A Solidaris Egyesület Marosvásárhelyen és Kolozsváron 
működtetett menedékszobáiban több száz alkalommal biz-
tosított szálláslehetőséget az elmúlt négy évben kórházi ke-
zelésre, illetve vizsgálatra érkezett betegeknek és 
hozzátartozóiknak. A legtöbb igénylő a Partiumból és a Szé-
kelyföldről jött. Az egyesület az elkövetkezőkben is közös-
ségi összefogással szeretné fenntartani a hiánypótló 
szolgáltatást, ezzel a céllal indította el SMS-kampányát is. 
Egyetlen telefonos üzenet elküldésével havi 4 euróval lehet 
támogatni a menedékszobák működtetését az egyre nehe-
zedő körülmények között. A segítő szándékúak a 8864-es 
SMS-számra küldhetik a SOLIDARIS üzenetet. 

Covid-állapotfelmérő központok 
A Covid-19 koronavírussal igazoltan fertőzött személyek ja-
nuár 25-től (mától) küldőpapír nélkül jelentkezhetnek a me-
gyében nyílt állapotfelmérő központokban. Ezekben az 
enyhe, illetve közepes súlyosságú tünetekkel rendelkező 
személyeket fogadják, akik a veszélyeztetett kategóriák va-
lamelyikébe tartoznak (szívbetegek, cukorbetegek stb.). Az 
érintettek a fertőzést igazoló antigéngyorsteszt vagy PCR-
teszt eredményével jelentkezzenek a központokban, ahol 
ingyenes antivirális kezelést kapnak, függetlenül attól, hogy 
van-e egészségügyi biztosításuk vagy nincs. A Maros me-
gyében működő állapotfelmérő központok: Marosvásárhe-
lyen a Dózsa György utcai 1-es és 2-es fertőzőklinikán, a 
Gh. Marinescu utcai tüdőklinikán, Szászrégenben, Dicső-
szentmártonban, Segesváron, Marosludason, valamint a 
szovátai kórházban.  

Pokorny László fogadóórája 
Dr. Pokorny László megyei tanácsos január 26-án, szerdán 
délelőtt 9.30-tól Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. 
szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben 
tart fogadóórát. 

Álmaim iskolája – fogalmazás- 
verseny kisiskolásoknak 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a román és a ma-
gyar kultúra napja alkalmából a város kulturális intézmé-
nyeivel együttműködésben tematikus fogalmazásversenyt 
hirdetett elemi iskolások számára. A magyar tagozatos kis-
diákoktól február elsejéig magyar nyelven várnak Álmaim 
iskolája címmel írásokat. A kézzel írt, egy oldalnál nem 
hosszabb fogalmazásokat, meséket a polgármesteri hivatal 
székhelyén (Győzelem tér 3. szám), a 13-as irodában kell 
benyújtani február elsejéig a szerző nevének és elérhető-
ségének (a szülő telefonszámának) feltüntetésével. A be-
érkezett írásokat szakmai zsűri értékeli, a legszebb 
fogalmazásokat ünnepélyes keretek között díjazzák. 

A Marosba fulladt 
Szombat délután a Marosludashoz tartozó Marosgezsén 
egy 60 év körüli férfi, miközben a fiával a Marosban horgá-
szott, beleesett a vízbe, és életét vesztette. A szerencsét-
lenség az A3-as autópálya hídja közelében, a Maroskece 
felőli oldalon történt. A katasztrófavédelmi felügyelőség il-
letékesei kiemelték a férfit a vízből, és megpróbálták újraé-
leszteni, de nem jártak sikerrel.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

25., kedd 
A Nap kel  

7 óra 54 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 16 perckor.  
Az év 25. napja,  

hátravan 340 nap.

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra 
között, szombat – vasárnap zárva.   

Tel. 0742-828-647

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _________________________________________ 2022. január 25., kedd 

RENDEZVÉNYEK

Szer Pálosy Piroska

Azt mondják, hogyha nem tudod, hol van a Ce-
mentlapok, nem vagy igazi marosvásárhelyi. És 
ez igaz is. Bár egy generáció távlatából – és te-
gyük hozzá, nyáron a víz állapota miatt – igen-
csak megkopott lokálpatrióta jelentősége. A 
Cementlapok a találkozások helye volt.  

A szabad strandé, a szabadságé, nyáron a fürdőzőké, 
télen a jégkorongozóké, korcsolyázóké és egyáltalán min-
denkié. S valahogy az is nemzedékeken átívelő hagyo-
mánnyá vált, hogy amikor befagy a Maros, akkor igazi 
promenáddá alakul át. Ad-hoc sisonkák, hokipálya, kor-
csolyapálya alakul ki spontánul, amely nem egy szűk ba-
ráti társaságé – bár vannak már, akik több évtizede 
ugyanabban a formációban vonulnak ilyenkor a Maros je-
gére –, hanem bárkié, aki szereti a téli sportot. És ott van 

a (fél)sziget eldugott ága, ahol lékhalászok eresztik a 
mélybe a csalit kétöklömnyi vagy egy négyzetméternyi 
hasadékon, hogy forró tea vagy egy-egy kupica erős mel-
lett örüljenek a fogásnak. De inkább annak, hogy kint le-
hetnek ott, ahol talán több évtizeddel ezelőtt eleink is 
próbálkoztak. S van, aki ilyenkor kerékpárral, motorral, 
síléccel vagy csak túraléccel végigsétál a befagyott vízen. 
Jó látni, hogy ilyenkor újra megelevenedik a régi gát és a 
komp közötti szakasz, ahol mindenki örülhet a télnek, 
amely a globális felmelegedés miatt az utóbbi időben 
egyre rövidebb. S azt is jó tapasztalni, hogy annak elle-
nére, hogy van a városnak két műjégpályája, két uszodája 
– az más lapra tartozik, hogy ezek közül egy-egy még min-
dig nem működik –, sajátos vonzerővel bír a Cementlapok 
és környéke télen is, nyáron is. S lesz még, aki ápolja ezt 
a hagyományt akkor is, amikor a hideg a Kárpátok ölében 
tartósabban megül hegyeken, dombokon, mezőkön, 
Maros-parti tájakon. 

Vajda György 

Fotó :Vajda György



Megérkeztek  
a Covid-gyorstesztek 

A tanfelügyelőségi raktárakba érkezett 10.540.000 
Covid-gyorsteszt – közölte vasárnap Sorin Ion tan-
ügyi államtitkár. A több mint tízmillió nyálteszt az is-
kolások, óvodások és tanügyi személyzet 
tesztelésére szolgál. Különálló vagy kettős csomago-
lásban juttatják el kedden az iskolákba, az első tesz-
telésre tehát kedden (ma) vagy szerdán kerül sor – 
mondta Sorin Ion. Az új koronavírussal való fertőzést 
kimutató 18.500.000 adag nyálteszt beszerzési eljá-
rása pénteken folytatódott, miután az óvásokat elbí-
ráló országos tanács (CNSC) megalapozatlannak 
minősítette és elutasította azt az óvást, amelyet egy 
vállalat nyújtott be az eljárás ellen. (Agerpres) 

Növekvőben a fertőzések száma 
Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint a 
héten a Covid-fertőzések száma elérheti a 25-28 
ezret naponta. Rafila úgy vélekedett, hogy a napi 
esetszámok február 10-15-én érik el a maximumot. A 
vírus reprodukciós rátája ugyanakkor 1,25-re csök-
kent a január első hetében mért 1,87-ről. Egy fertő-
zött ember tehát átlagban 1,25 embert fertőz meg, 
amiből arra lehet következtetni, hogy a héten az új 
fertőzések száma elérheti a 25-28 ezret – mondta a 
miniszter. Rafila ugyanakkor bírálta a közösségi mé-
diában és televíziócsatornákon reklámozott készít-
ményeket, amelyek forgalmazói azt állítják, hogy 
megvédenek a betegségtől. „Ezeknek a termékeknek 
a zöme nagyon mérgező. Rendkívül furcsának tar-
tom, hogy olyan emberek, akik ódzkodnak az oltástól, 
beveszik ezeket a termékeket, és ezzel veszélybe 
sodorják magukat” – tette hozzá az egészségügyi mi-
niszter. (Agerpres) 

Baleset Hargita megyében 
Négy személy – köztük egy 1 éves gyermek – sérü-
lésével járó baleset történt hétfőn Hargita megyében, 
Vasláb és Marosfő között. A katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség közlése szerint az egyik áldozatot műszaki 
mentősöknek kellett kiszabadítaniuk a megrongáló-
dott gépkocsiból. A balesetben három felnőtt és egy 
1 év körüli gyermek sérült meg, a gyermeket anyjával 
együtt a gyergyószentmiklósi városi kórházba szállí-
tották a mentősök. (Agerpres) 

Fizetős elektromosautó-töltés  
az autópályákon 

Horvátországban hétfőtől a legtöbb helyen fizetőssé 
válik az elektromosautó-töltés az autópályákon – kö-
zölte a Horvát Elektromos Művek (HEP) ELEN nevű 
elektromos villámtöltő-hálózata honlapján. A töltőkön 
22 kW-ig csúcsidőben 2,70 kunát, csúcsidőn kívül 
2,31 kunát kell fizetni percenként a töltési szolgálta-
tásért. 22,2 és 50 kW között a villámtöltőkön a díjazás 
3,50 kuna, illetve 2,90 kuna, míg 50 kW felett 4,50 
kuna, illetve 4,45 kuna. A csúcsidőre vonatkozó ma-
gasabb díjakat nyári időszámítás esetén 8-tól 22 
óráig, téli időszámítás esetén 7-től 21 óráig számít-
ják. A megadott töltési idő túllépése után parkolási 
díjat is kell fizetni, amelyet egy kunában határoztak 
meg percenként. A HEP ELEN márkanéven felállított 
töltőállomás-hálózata jelenleg 300 nyilvános és saját 
gépkocsiparkjának szükségleteit kielégítő töltőállo-
mást foglal magába az egész ország területén. Lefedi 
az autópályákat és más fontos horvátországi közúti 
útvonalakat, turisztikai célpontokat, köztük több szi-
getet is. (MTI) 
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Ország – világ 

Fotó: Horváth Éva

Kiemelt nemzeti érték lett a Székely himnusz 

Dan Tanasăval közösen időnként össztüzet zúdít a ma-
gyarokra, botrányt kavar a parlamentben... 

Vagyis következetesen úgy viselkedik, mint egy igazi 
troll. (Rossz nyelvek szerint ezekkel az akciókkal készül 
a 2024-es elnökválasztásra.)  

De ki/mi egy troll? A Wikipédia szerint az internetes 
szlengben olyan személy megnevezése, aki provokatív 
módon, tárgyhoz nem tartozó üzenetekkel bombáz egy 
online közösséget – internetes fórum, chat, blog, leve-
lezőlista –, vagy személyes meggyőződését ellentmon-
dást nem tűrő, pökhendi erőszakossággal sulykolja, 
azzal a konkrét szándékkal, hogy más felhasználókból 
heves reakciókat provokáljon ki, vagy más módon za-
varja a témába vágó eszmecserét.  

Igaz, tegnap nem mindenki „értékelte” a trollos fel-
hajtást. A tömegből valaki tintával öntötte szembe a po-
litikust.  

Közben az északi határon háborús hangulat uralko-
dik, a tél keményebb a vártnál, tüntetések, sztrájkok bé-
nítják az életet, a kormány nem lép idejében, a koalíció 
alatt „rezeg a léc”. Ám mindezt felülírja a hazafias ér-
zelem vagy inkább a politikai érdek. 

Persze nem az AUR elnöke az egyetlen troll ebben az 
országban, nagyon sok akad a többi politikus között is, 
és nem csak… De ez már egy másik jegyzet témája 
lehet. 

(Folytatás az 1. oldalról)

A „troll”  
és a kis egyesülés

A Székely himnusz Magyar Értéktárba való felvéte-
léről döntött a Hungarikum Bizottság, így hatra nö-
vekedett az erdélyi kiemelt nemzeti értékek száma. 
A nagybányai művésztelep, az aradi Szabadság-szo-
bor, Kós Károly életműve, Torockó épített öröksége 
és a vallásszabadság törvénye mellett a Székely 
himnusz is a Magyar Értéktár részévé vált. 

„A Székely himnusz mindennapjaink szerves része, gyakran 
nem is tudatosítjuk magunkban az értékét. Ezért is örvendek 
annak, hogy a munkánk eredményeként bekerült a Magyar Ér-
téktárba, hisz ezzel arra késztet bennünket, hogy egy percre 
megálljunk, és elmondjuk magunknak és másoknak is: gazda-
gok vagyunk mi, erdélyi magyarok, mert van egy magyar him-
nuszunk és egy székely himnuszunk. A kettő békésen megfér 
egymás mellett, mindkettő a szívünkhöz szól, az egymásba fo-
nódó identitásainkat írja le. A közelgő népszámlálás kapcsán 
különösen fontos, hogy megértsük: erdélyi magyarok vagyunk 
mindannyian, sokféle regionális identitásunk – így a székely 
is – csak erősebbé tesz bennünket közösségként. Remélem, 
hogy mihamarabb hungarikummá is válik!” – mondta Hege-
düs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke. 

Napjainkban a világi és vallási ünnepek, a magyarság és a 
székelység történetének egyes eseményeire szervezett meg-
emlékezés gyakori eleme Kölcsey Himnusza és a Szózat mel-
lett a Székely himnusz. „A Székely himnusz – a címer és a 
zászló mellett – ma már megkerülhetetlen jelképe a regionális 

önazonosságunknak. Keletkezése és utóélete is legendás, túlélt 
rezsimeket, divatokat, és megerősödve tört fel a székely nép 
élni akarásának jelképeként. Kiemelt nemzeti értékünk, ott a 
helye akár a hungarikumok között is” – fogalmazott a javas-
latot benyújtó Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának 
elnöke, aki hozzátette, hogy idén tavasszal Háromszéken tu-
dományos ülésszakot szerveznek, hogy a Székely himnusz ke-
letkezéstörténetét és folklorizációs folyamatát szakemberek 
segítségével tárják fel. „Tartozunk azzal a székely közösség-
nek, hogy meghatározzuk, milyen szerepe van a himnusznak 
Székelyföld kulturális örökségében” – emelte ki a háromszéki 
tanácselnök. Az az út, amelyet immáron száz év alatt járt be a 
Csanády–Mihalik szerzőpáros által megírt ének és annak folk-
lorizálódott változatai, egyértelműen alátámasztja a tényt, 
hogy ezt a himnuszt a nép választotta magának. A székelyek 
vágyait, lelkivilágát, keservét, örömét, tiltakozását foglalja 
versbe. A szembeállás himnusza lett. A székely címer és zászló 
mellett ez a jelkép a regionális önazonosság, a székely közös-
ségi összetartozás modern kifejezője, amelynek helye van a 
nemzeti értékeink között. 

Hegedüs Csilla hozzátette, hogy a Magyar Értéktárba be-
került erdélyi értékek következő lépésként hungarikummá vál-
hatnak – mindehhez egy újabb felterjesztés és annak 
elfogadása szükséges. Ezeket a lépéseket pedig az Erdélyi Ma-
gyar Értéktár Bizottság hamarosan meg is fogja tenni. 

(RMDSZ-tájékoztató)

Több embert megsebesített egy ámokfutó hétfőn 
Németországban a heidelbergi egyetemen. Német 
hírportálok beszámolói szerint a puskával felfegy-
verkezett férfi lövöldözni kezdett az orvostudomá-
nyi kar egyik előadóteremében, majd végzett 
magával. 

Az illetékes mannheimi rendőrkapitányság közleménye sze-
rint az ügyről gyűjtött első adatok alapján az elkövetőnek nem 
voltak társai. 

A dpa hírügynökség rendőrségi forrásokra hivatkozva azt 
jelentette, hogy az ámokfutó az egyetem hallgatója volt. Több 
fegyvere volt, előadás közben rontott be a terembe. A nyomo-

zás első megállapításai szerint tettének nem voltak politikai 
vagy vallási indítékai. Egyik áldozatának állapota életveszé-
lyes. A Südwestrundfunk (SWR) regionális közszolgálati mé-
diatársaság helyszíni beszámolója szerint négyen sebesültek 
meg az ámokfutásban.  

Az eset Heidelberg Neuenheimer Feld nevű negyedében 
történt, ahol az egyetem orvostudományi és természettudomá-
nyi kara, valamint az egyetemi klinika működik. A környéket 
lezárták, a rendőrség és a mentők nagy erőkkel vonultak ki a 
helyszínre. Az SWR szerint ugyan a veszélyhelyzet megszűnt, 
de a rendőrség helikopterek bevetésével átfésüli a területet. 
(MTI)

A zöldátálláskor figyelembe kell venni  
a tagállamok sajátosságait

Ámokfutás a heidelbergi egyetemen

„A kitermelt fa felhasználására vonatkozó uniós irányelvek 
nem érinthetik hátrányosan a romániai lakosságot. Megoldá-
sokat kell keresnünk arra, hogy az EU klímavédelmi céljainak 
elérése, a klímasemlegességre való átállás ne rójon túlzott ter-
heket a lakosságra, hanem lehetőségeket teremtsen számukra. 
A gazdasági átállás költségeinek megfizethetőknek kell len-
niük, és ezeket lehetőségekkel és támogatással kell ellensú-
lyozni, hogy ne veszítsük el az állampolgárok és a 
vállalkozások bizalmát. Romániában mintegy 3 millió lakást 
fával fűtenek, a tűzifa használata életbevágó, tehát ilyen kö-
rülmények között tekintettel kell lenni a tagállamok sajátos-
ságaira. A sérülékeny csoportok védelme kihívások elé állít, 
különösen olyan országokban, mint Románia, ahol a jövede-
lem az uniós átlag alatt van. Ezért további intézkedéseket kell 
bevezessünk az energia- és mobilitási szegénység további nö-
vekedésének elkerülése, a „szénszivárgás” hatékony megelő-
zése és a szén-dioxid-piac túlzott volatilitásának 
megakadályozása érdekében. Ezeknek a törekvéseknek a meg-
valósítása együtt kell járjon a zöldmunkahelyek létrehozásával 
és a zöldátállás következetes, ugyanakkor fokozatos és mél-
tányos előmozdításával” – jelentette ki Tánczos Barna, az 
RMDSZ környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti minisztere az 
uniós tagállamok környezetvédelmi és energiaügyi tárcaveze-
tőinek kétnapos informális ülésén, Franciaországban. 

A tanácskozáson – amelyen az erdők és a fatermékek kör-
nyezetvédelmi, illetve az energia- és klímapolitikában betöltött 

szerepéről egyeztettek – a környezetvédelmi tárcavezető rá-
mutatott: „a kitermelt fa szénmegkötő képessége kiemelt je-
lentőséggel bír a klímaváltozás mérséklésében és a 
klímasemleges gazdaság elérésében. A faanyagok hosszú élet-
tartamú termékekhez való hozzárendelésének növelése haté-
kony stratégia lehet a fatermékek átlagos élettartamának 
növelésére. Ezzel együtt fontos, hogy figyelembe vegyük a 
helyi és tagállami sajátosságokat is. Ha a lépcsőzetes felhasz-
nálás elvét a tagállami körülmények figyelembevétele nélkül 
alkalmazzuk, akkor az további nyomást gyakorolhat az erdőkre, 
és a faanyag túlnyomórészt ipari felhasználását eredményezheti, 
amely jelentős negatív hatással van az egyéb felhasználású kí-
nálatra. Romániában mintegy 3 millió lakást fával fűtenek, a tű-
zifa használata életbevágó, tehát ilyen körülmények között az 
otthonok fűtésére használt fa, valamint a fa hagyományos fel-
használásának esetében el kell térni ettől az elvtől.” 

A kétnapos franciaországi tanácskozáson a tagállamok kör-
nyezetvédelmi és energiaügyi miniszterei a klímasemleges 
gazdaságra való átállás méltányos lebonyolításáról is egyez-
tettek. A környezetvédelmi és energiaügyi miniszterek kétna-
pos informális ülését az Európai Unió Tanácsának soros 
francia elnöksége szervezte. A találkozókon olyan témák is te-
rítékre kerültek, mint az ökológiai gazdálkodásra való átállás, 
az EU vegyianyag-stratégiájának gyakorlatba ültetése és az 
erdőirtással összefüggő importtermékek kérdése. 

(RMDSZ-tájékoztató) 
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A magyar kultúra napjának 
szenteli e heti szimfonikus 
hangversenyét a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia. 
A filharmónia vegyes kara és 
a Tiberius vonósnégyes ja-
nuár 22-i, kultúranapi Hom-
mage on Kölcsey Ferenc’s 
poetry – 1823 című koncertje 
után a január 27-i, csütörtöki 
hangverseny is a magyar kul-
túra napja előtt tiszteleg.  

Az Erdély TV-vel közösen szer-
vezett koncertre a megszokott idő-

pontban, 19 órától kerül sor a Kul-
túrpalota nagytermében, a követ-
kező műsorrenddel – R. 
Schumann: á-moll gordonkaver-
seny, Liszt Ferenc: Rákóczi-induló 
és Les Preludes. 

Az e heti koncertet Sebastian 
Felea vezényli, gordonkán Octa-
vian Lup működik közre. Sebas-
tian Felea Galacon született, a 
zene szeretetét műkedvelő orgo-
nista és kórusvezető édesapjától 
örökölte. Egyetemi tanulmányait a 
bukaresti zeneakadémián évfolya-
melsőként végezte el, számos mes-
terkurzuson vett részt, majd az 
Erasmus-program keretében a 
Liége-i Királyi Konzervatórium 
hallgatója volt. Több kulturális 
esemény szervezője, két évig az 
Enescu-fesztivál projektmened-
zsere, doktori értekezését a barokk 
zenéből írta. Karmesterként 2018-
ban a bukaresti rádió kamarazene-
karával debütált, majd vezényelt a 
bákói, aradi és temesvári filharmó-
niákban, illetve operákban, 2019-
től a temesvári zene- és 
színházművészeti egyetem zeneka-
rának karmestere. 

Octavian Lup, a fiatal generáció 
egyik legtehetségesebb gordonka-
művésze Kolozsváron született, és 
2013-ban végzett a bukaresti zene-
akadémián, majd a párizsi konzer-
vatóriumban és a németországi 
Kronberg Akadémián folytatta ta-

nulmányait. 2019-ben a bukaresti 
egyetemen szerzett doktori fokoza-
tot. A világ négy kontinensén kon-
certezett – többek között a bécsi 
Musikvereinban, a berlini Konzert-
hausban és az amszterdami Con-
certgebouw-ben. Fellépett az 
összes fontos hazai filharmóniával, 
olyan művészekkel osztotta meg a 
színpadot, mint Pinchas Zukerman, 
Cristian Măcelaru, Cvartetul Bel-
cea vagy David Garett. Szólókarri-
erje mellett a kolozsvári 
zeneakadémia tanára, 2019-től a 
Bukaresti Nemzeti Opera gordon-
kaművésze, mesterkurzusokat tart, 
és a New Hope zenekar karmes-
tere. Számos hazai és nemzetközi 
díj birtokosa, többek között a 2001 
és 2007 közötti összes országos 
zenei olimpia nyertese és az Euro-
vision Young Musicians országos 
döntőjének első díjasa.

Szimfonikus koncert  
a magyar kultúra napja alkalmából 

A koronavírus-járvány az el-
múlt évben is rányomta bé-
lyegét a Maros Megyei 
Törvényszék tevékenysé-
gére, azonban az igazság-
szolgáltatási intézménynek 
működnie kellett ebben a 
korlátozásokkal tele nehéz 
időszakban is. A bíróságok-
nak emellett az átszervezés, 
a törvénymódosítások kihí-
vásaival is szembe kellett 
nézniük. A Maros Megyei 
Törvényszék bírói minde-
nekelőtt a törvényes, kor-
rekt eljárást tartották szem 
előtt, amely megfelel a tár-
sadalom elvárásainak – 
mondta Szasz Veronica, a tör-
vényszék elnöke azon a saj-
tótájékoztatón, amelyet a 
múlt év értékelőjén tartottak.  

  A törvényszék elnökének múlt 
hét végén ismertetett évi jelentése 
rámutat, hogy a törvényszék rend-
kívül jól képzett bírói testülettel 
rendelkezik, mindannyian igyekez-
tek eleget tenni a szakmai kihívá-
soknak. A törvényszék minden 
részlegén az elmúlt évben több lett 
a munka, a bírók túlterheltek, 
egyre több tárgyaláson kell hely-
tállniuk, s egyre több törvényszéki 
végzést kell megfogalmazniuk. 
Ennek ellenére a bírók erőfeszítése 
révén sikerült folyamatos, minő-
ségi és hatékony tevékenységet 
folytatni. Az elnök jelentése szá-
mos statisztikai adatot tartalmaz, 
ezekből a leglényegesebbeket fog-
lalta össze:  

 – 2021 elején 3171 dosszié várt 
megoldásra, ez csaknem ötszázzal 
több, mint előző év végén, ebből 
1866 civil, 1029 a közigazgatási bí-
rósághoz benyújtott kereset és 276 

bűnügyi eljárás. Tavaly 6467 ügy 
dossziéját iktattuk, ezek csaknem 
fele civil ügy, közel 1900 közigaz-
gatási és pénzügyi kereset, és közel 
1800 bűnügyi dosszié, ezek száma 
közel 350-nel nőtt az elmúlt évhez 
képest. Tavaly összességében 9638 
dossziét kellett megoldani, ami 
1.173-mal volt több, mint előző 
évben. Ha az ügyekhez kapcsolódó 
6316 dossziét is figyelembe vesszük, 
akkor a bírókra háruló ügyek száma 
közel 16 ezerre emelkedett. Ez a 
szám is közel 3 ezerrel magasabb, 
mint előző évben. Tehát a Maros 

Megyei Törvényszék tevékenységé-
nek volumene sokkal nagyobb volt, 
mint az elmúlt évben. S ez a dina-
mika mindhárom részlegre jellemző 
– fogalmazott Szasz Veronica. 

Egy bírónak tavaly átlagban 987 
dosszié jutott, sokkal több, mint az 
előző évben, és átlagban 385 hatá-
rozatot hirdetett ki – fogalmazott 
Szasz Veronica. 

A törvényszék kimutatása szerint 
tavaly hét gyilkossági esetet és to-
vábbi öt gyilkossági kísérletet, egy 
halált okozó testi sértés ügyét tár-
gyalták. Mindössze két korrupciós 
ügy – a 2000. évi 78-as törvény ér-
telmében – került a törvényszékre, 
s ugyancsak kevés, egyetlenegy 
csúszópénz-elfogadási és három 

csúszópénzadási ügyben jártak el.  
Csökkent a kábítószer-kereske-

delemmel kapcsolatos ügyek 
száma, a 2020. évi 17 esethez ké-
pest kilencre esett vissza. Emberke-
reskedelmi ügyet nem regisztráltak, 
viszont volt két eset, aminek tárgya 
kiskorúakkal való kereskedelemmel 
van összefüggésben. Az adócsalá-
sos ügyek is enyhe csökkenést mu-
tatnak, mindössze 16 ilyen dossziét 
regisztráltak, pénzmosással össze-
függő bűncselekményeket viszont 
nem iktattak.  

Tavaly 53 védelmi rendeletet 
adtak ki az előző évi 44-hez képest. 
Tíz esetben a karanténkötelezett-
ségre vonatkozó óvást kellett tár-
gyalni. 

A járvány közepette is helytállt a törvényszék 
Közel tízezer ügyet kellett megoldani

 
„A román kultúra napjára bemu-

tatandó hangversenyünk program-
jának középpontjába Mark 
Anthony Turnage hegedűre és vo-
nósokra komponált Román rapszó-
diáját állítottuk, melynek 
ősbemutatója Hágában és Amszter-
damban volt 2019-ben. Vélemé-
nyünk szerint az utána megszólaló 
Bartók Román táncai és Enescu 1. 
Román poémája adja majd meg 
Turnage művének azt a művészi 
teret, foglalatot, hitelesíti megszó-
lalásának érvényességét, mely ezt 
a művet a hallgatóság elé bocsátja 
romániai ősbemutatóként. A mű 
előtt két saját szerzeményem, a 
Kolindák szöveg nélkül és az Erdé-
lyi táncok hegedűre és vonószene-
karra a Kájoni-kódex nyomán 
hangzik el, romantikus hagyo- 
mányőrző előremutatóként” (Vlad 
Maistorovici). 

Vlad Maistorovici és Daniel 
Rowland. Az egyik karmester, ze-
neszerző, hegedűművész (a sorrend 
lényegtelen), született 1985-ben 
Ploieşti-en. A másik hegedűmű-
vész. Született 1972-ben London-
ban, majd Hollandiába költözött a 
család. Itt voltak Marosvásárhe-
lyen, felléptek a Kultúrpalota szín-
padán a filharmónia zenekarával. 

Vlad Maistorovici egyszerűen 
otthon volt a muzsikában. Ennyire 
közvetlen, szereplésmentes, szug-

gesztivitásra alapozó könnyedség-
gel ritkán találkozik zenekar és 
hallgató egyaránt. És minden a he-
lyén volt, a dinamikai hangsúly, a 
tempó, a rubatók, Enescu Poemá-
jának hatalmas plasztikájú meg-
mintázása, vagy Turnage 
Rapszódiájának leheletfinom fény- 
és árnyjátéka a vonósok és a szó-
lista dallammetszése között. És 
mindez alázattal, de zseniálisan. 
Ahogy egy ferences tudós, Kájoni 
János munkájának concertóként 
hangzó közzétételére is vállalko-
zik; Kájoni a 17. század egyik leg-
terjedelmesebb énekeskönyvét 
állította össze és jelentette meg 
Csíksomlyón 1676-ban. A nyomda 
felszereléseinek hiányossága miatt 
dallamok nélkül, csupán nótajelzé-
sekkel utalva a korabeli gyakorlat-
ban minden bizonnyal közismert 
énekekre.  

Daniel Rowland az európai he-
gedűművészetben az a boldog 
ember, aki a hegedűjét-vonóját ön-
magában hordja. Lelkes örömmel 
zeng, mert ő örül. Sír, mert ő sír. A 
hangszer érzéki varázsát pedig 
tiszta szellemi sugárzással öleli 
magába. Kájoni és Bartók egy-
másra találva ölelkeztek a táncok 
szuggesztív vonzásában. De ebben 
Maistorovici-nak is volt szerepe. 

Vlad Maistorovici és Daniel 
Rowland. Itt voltak Marosvásárhe-
lyen, felléptek a Kultúrpalota szín-
padán a filharmónia zenekarával.

Kultúrák ha találkoznak
Csíky Csaba

Kaáli Nagy Botond

Mezey Sarolta

Szasz Veronica Fotó: Nagy Tibor (archív)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Octavian Lup

Sebastian Felea



Múlt héten már beszámoltunk 
arról, hogy hogyan is működik 
a TikTok algoritmusa. Rövi-
den: megfigyeli, hogy milyen 
tartalmakat fogyasztunk, 
elemzi, hogy azok a szemé-
lyek, akik hasonló tartalma-
kat fogyasztanak, mint mi, 
milyen más videókat néznek, 
figyelembe veszi, hogy a köz-
vetlen környezetünkben me-
lyek az éppen felkapott 
videók. Ezzel persze semmi 
gond nincs, azzal már annál 
inkább, hogy a TikTok egy idő 
után képes lesz minket job-
ban megismerni, mint a saját 
barátaink. Rendben, hogy így 
célzott videókat is tud kül-
deni, de a kérdés az, hogy mi 
történik az így begyűjtött 
adatokkal? Ezt boncolgattuk 
a múlt héten. Most viszont 
teljesen másé a főszerep; az 
is kiderült, hogy mennyit 
lehet keresni egy év alatt a 
TikTokon, már amennyiben az 
ember a legnépszerűbb Tik-
Tok-tartalomgyártó az egész 
világon.  

De ne szaladjunk ennyire előre. 
Az online felületekre történő tarta-
lomgyártás már rég elkezdődött, és 

mindenki tudja, hogy ebből szép 
pénzt is lehet keresni. A YouTube-
on is rengetegen próbálkoztak, volt, 
aki valamilyen komolyabb tartal-
mat próbált gyártani, más egysze-
rűen előkapta a telefonját, valamit 
videózott, és már töltötte is fel, min-
denféle utómunka nélkül. Ahogy a 
kreatív szakmában semmire, úgy 
erre sincs konkrét recept, hiszen 
rengeteg kísérletezőnek nem hozott 
nyereséget – sőt, egyenesen komoly 
veszteséggel zárult – a YouTube, 
míg másoknak, akik csak valami 
vicceset töltöttek fel, és 5 percnél 
többet nem dolgoztak, bejött.  

Persze a reakcióvideók és a paró-
diák, illetve a humoros tartalom 
sem garancia, arra is van szépszámú 
példa, hogy az ilyen és ezekhez ha-
sonló tartalomgyártók is eltűntek a 
süllyesztőben. Vagy talán nem is a 
süllyesztőben, hanem találtak ma-
guknak egy másik felületet. Ez 
pedig éppen a TikTok, ahol folya-
matosan ömlik a szenny és a bun-
kóság. Lehet itt is komoly vagy 
érdekes videókat látni, azonban 
ezek aránya sajnos elenyésző. Vi-
szont milliós megtekintéseket lehet 
abból összeszedni, hogy valaki napi 
szinten készít egy néhány másod-
perces videót arról, hogy éppen mit 
csinál vagy mit fog csinálni a váran-
dóssága azon napján. A tendencia 

egyértelműen azt mutatja, hogy erre 
van igény a TikTokon. 

Erre ékes bizonyíték, hogy 2021-
ben a TikTokon egy 17 éves tiné-
dzser kereste a legtöbb pénzt, 
összesen 17,5 millió dollárt. Ezzel 
Charli D’Amelio bevétele megha-
ladta a McDonald’s és a Starbucks 
vezérigazgatóinak éves fizetését. 
Hozzá kell tenni, hogy 2020-ban is 
ő volt a legnépszerűbb, de tavaly a 
korábbi rekordját is sikerült túlszár-
nyalnia körülbelül 2 millió dollár-
ral. Charli D’Ameliót több mint 133 
millióan követik a TikTokon, ahol 
mindössze két és fél éve aktív. 

Ennyi időre volt szüksége, hogy a 
legnépszerűbb legyen. Charli 
D’Amelio videóit amúgy lehet tel-
jeséggel rossznak nevezni, sőt mint 
videók egészen jók, mindössze tar-
talmilag nem kínálnak sokat. A pro-
filján lehet olyan videókat találni, 
amelyekben a kutyájával játszik 
vagy éppen vásárolni megy. Ebből 
mégis összejött tavaly 17,5 millió 
dollár, mondjuk az igazsághoz hoz-
zátartozik az is, hogy ebben benne 
vannak a szponzorálásból befolyt 
összegek is. Mindazonáltal talán 
mégsem a TikTok a gyors meggaz-
dagodás kulcsa mindenki számára, 
de ki tudja, talán egy próbát megér. 
Most már tényleg minden okos? 

Egy ideje már hozzászoktunk 
ahhoz, hogy körülöttünk minden 
okos, vagy legalábbis készült belőle 
valamilyen okos kiadás. Ilyen te-
kintetben sokkal elvetemültebb dol-
gokra kell gondolni, mint egy 
egyszerű okostelefon, okostévé 
vagy okosóra. Létezik ugyanis – 
már elég rég – okosporszívó, okos-
hűtő, de okos villanykörte is. Bár be 
kell vallani, hogy ezek még nem 
érték el a végleg kiforrott változa-
tukat. Az okosporszívó néha még 
nekimegy az ágy sarkának, az okos-
hűtő pedig nem tudja ellátni azokat 
a funkciókat, amelyektől valóban 
igazán okosnak lehetne nevezni. 
Egy ilyen tekintetben ideális világ-

ban az okosporszívó tudná, hogy 
mikor nem vagyunk otthon, és 
akkor állna neki – kérdés nélkül – 
takarítani. Az okoshűtő pedig tudná, 
hogy fogytán van a tej, és azt egy-
szerűen megrendelné, az okoshá-
zunk beléptető rendszere pedig 
beengedné a futárt, miközben ka-
merákkal figyeli, hogy mit is csinál 
a házunkban, majd pedig a futár tá-
vozása után a bankkártyánkról au-
tomatikusan levonnák a rendelés 
összegét, illetve a kiszállítás költsé-
geit. Nekünk pedig a kisujjunkat 
sem kellene ehhez mozdítani. De 
vannak még érdekesebb ötletek is. 
Például, ha a virtuális assziszten-
sünk tudja, hogy minden pénteken 
össze szoktunk gyűlni a barátaink-
kal, akkor már előre meg tudná 
rendelni a pizzát, azelőtt ki tudná 
adni a feladatot az okosporszívó-
nak, hogy takarítsa ki a szobát, az 
okoshőmérő, illetve az okos köz-
ponti fűtőrendszer segítségével ad-
digra a megfelelő hőmérsékleten 
lenne a helyiség, és még az okos-
villanykörtét is olyan fényerős-
ségre állítaná, ami megfelelő. 
Lehetséges, hogy ez most így első 
olvasatra egy nagyon távoli jövő-
nek tűnik, azonban egyáltalán nem 
az. Nagy valószínűséggel 10 év 
múlva ez lesz a valóság, és nemcsak 
a felső tízezernek, hanem a közép-
osztálynak is. 

Természetesen lehetne azt mon-
dani, hogy miért is van szükségünk 
ennyi mindenre, amikor ezeket 
könnyűszerrel mi is meg tudnánk 
csinálni. Valóban nem igényelnek 
ezek a feladatok nagy erő- és időbe-
fektetést, de ahogyan a mondás is 
tartja, sok kicsi sokra megy, és pél-
dául egy év alatt már rengeteg időt 
meg tudunk spórolni azzal, ha az 
okosházunk elvégzi helyettünk eze-

ket a feladatokat. A mai világban 
pedig egyre jobban felértékelődik 
az idő. Ahhoz, hogy a fent leírtak 
valósságá váljanak, igenis szükség 
van a mesterséges intelligencia 
nagymértékű fejlődésére. Innen to-
vább lehet tartani a gépek lázadásá-
tól, de ez a félelem alaptalan. Igen, 
minden bizonnyal a mesterséges in-
telligencia el fogja érni az emberi 
agy szintjét, onnantól kezdve pedig 
képes lesz akár más mesterséges in-
telligenciát fejleszteni, akár saját 
magát másolni vagy továbbfejlesz-
teni. Ha szerencsénk van, akkor az 
embereket fogja segíteni, ha még-
sem lesz szerencsénk, akkor egy-
szerűen nem fog foglalkozni 
velünk, hanem „végzi a maga dol-
gát”. Azonban attól nem kell fél-
nünk, hogy kiiktatja az 
okostelefonunkat, tönkreteszi az 
okosházunkat, ellenünk fordítja az 
okosautónkat, vagy éppen megszo-
rítja az okosgyűrűnket. 

Apropó okosgyűrű, igen, most 
már ilyen is létezik, méghozzá va-
lóban elég okos. Képes az alvási 
adatok, a pulzus, a véroxigénszint 
és a testhő mérésére is. Ezt az esz-
közt a Movano nevű gyártó mutatta 
be Los Angelesben a CES-en. 
Ahhoz, hogy a gyűrű képes legyen 
mérni és rögzíteni a felsorolt bio-
metrikus adatokat, az szükséges, 
hogy végig kapcsolatban legyen a 

hozzá fejlesztett alkalmazással, ami 
ugyebár az okostelefonunkon van. 
A gyártó szerint egy olyan eszköz-
ről van szó, amit a nap 24 órájában 
viselni fognak az emberek, és az az 
alkalmazás segítségével folyamato-
san nyomon fogja követni az adato-
kat, és értelemszerűen diagramokat 
is készít róluk. A Movano egy olyan 
eszközt szeretne piacra dobni, ami-
nek mérési adatait az amerikai 
gyógyszerfelügyelet (FDA) is jóvá-
hagyta, azonban ehhez elsősorban 
szükség van a szervezet engedé-
lyére is. Arról nem szól a fáma, 
hogy mikortól tudjuk – vagy tudják 
az Egyesült Államokban élők – 
megvásárolni, ahogyan az sem de-
rült ki, hogy mennyit fogja bírni az 
akkumulátor egy feltöltéssel, ho-
gyan lehet majd egy gyűrűt tölteni, 
illetve mennyi lesz az ára. Több 
mint valószínű, hogy még elég 
távol lehetünk a tömeggyártástól. 
Mindenestre érdekes termékről 
van szó, ami még meg is találhatja 
a piacát azok körében, akik nem 
szeretnének okosórát vásárolni, de 
jó ötletnek tartják valamilyen esz-
közzel nyomon követni a testi jele-
iket. 

Ami pedig az okosotthont illeti, 
aki nem akar, az nem kell megba-
rátkozzon a gondolattal, de a gépek 
lázadásától se tartson. Ahogyan azt 
se felejtse el, hogy a technológia – 
így a digitális technológia is – min-
dig segítette az emberiséget, elég 
csak az első ipari forradalomra gon-
dolni. Az elemzők szerint most 
éppen a negyedik ilyen jellegű for-
radalomnak vagyunk az átélői, és ez 
is gyökeresen meg fogja változtatni 
a világot és az arról alkotott képün-
ket. És minden bizonnyal jó irányba 
történnek majd a lépések.

Nagy-Bodó Szilárd

TikTok Forrás: tiktok.com 

Okosotthon Forrás: egohome.ro

Milliókat a TikTokról

Okosgyűrű Forrás: hvg.hu 
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A koronavírus-járvány egye-
bek mellett a vendéglátóipart, 
ezen belül a turizmust érin-
tette leginkább. Fülöp Nagy  
Jánossal, a szovátai Fürdővál-
lalat vezérigazgatójával a na-
pokban arról beszélgettünk, 
hogy milyen eredménnyel 
zárták az előző évet, és ho-
gyan készülnek a 2022-es 
idényre, figyelembe véve, 
hogy újabb Covid–19-fertő-
zéshullámok gyűrűzhetnek be 
az országba. Arról is szó esett, 
hogy az energiaválság meny-
nyire húzza át majd az üzleti 
számításokat.  

– Kezdjük egy kis visszatekintés-
sel. A pandémia 2020 tavaszán 
érintette legjobban az országot, 
amikor nagyon szigorú szabályokat 
vezettek be, aztán következett a 
nyári enyhülés, és amikor reméltük, 
hogy véget ért a járvány, újabb 
„hullámok” érték el Romániát. Az 
óvintézkedések miatt világszinten 
csökkent a vendéglátóipari bevétel, 
ami alól a szovátai Fürdővállalat 
sem volt kivétel.  

– Nemcsak Szovátát, hanem az 
ország összes, gyógyturizmussal 
foglalkozó üdülőjét érintette a jár-
vány. Ha a vendéglátóipart, a román 
rövidítéssel jelzett HORECA-t (Ho-
teluri, Restaurante şi Cafenele – Ca-
tering) egységes szervezetnek 
tekintjük, elmondhatjuk, hogy még 
nem halott, de egyes részeit már 
nem lehet újraéleszteni, vagy a nul-
láról kell felépíteni az üzletet. Ha a 
2021-es évet nézzük, nem tekinthe-
tünk el az előző, 2020-as évtől, 
ugyanis a szigorú óvintézkedések-
kel annyira megcsonkították az ide-
genforgalmat, hogy 2021-ben, 
amikor a lazítások miatt fellélegez-
hettünk, nehéz volt elhitetni az em-
berekkel, hogy el lehet menni 
szabadságra, részt lehet venni  
gyógyüdülőprogramokon, csak be 
kell tartani az egészségvédelmi sza-
bályokat. Mint tudjuk, 2020-ban a 
szigorú szabályok, a bizonytalan 
helyzet miatt nem csak a kulturális 
és sportrendezvényeken való rész-
vételt, hanem a gyógyüdülést is til-
tották. Az enyhülés után voltak, 
akik eljöttek volna Szovátára, de 
sokan lemondtak az üdülésről, mert 
védőmaszkot kellett viselni. Nehéz 
volt meggyőzni az embereket, hogy 
érdemes eljönni Szovátára, fürödni 
a Medve-tóban, gyógykezelésre 
járni, mert nem mindenhol kell 
használni a maszkot. A friss, ózon-
dús levegőn, a természetben anélkül 
is lehet sétálni. A kiskaput az orszá-
gos rendeleteken túl a helyi fertő-
zési arány jelentette, ami lehetővé 
tette, hogy bizonyos engedménye-
ket tegyünk. A fürdővállalatok szö-
vetsége eredményesen tárgyalt a 

kormánnyal, a szakintézményekkel, 
több javaslatunkat elfogadták, és 
változtattak a rendeleteken, enyhí-
tettek az intézkedéseken. Például, 
amikor megjelent az első tiltássoro-
zat, nem lehetett semmiféle gyógy-
procedúrát végezni, nem 
engedélyezték a benti sós vizes für-
dőzést sem. Sikerült elérni, hogy a 
máshol is kötelező egészségügyi 
szabályok betartásával, védőmaszk-
kal fogadjuk a kezelésre érkezett 
vendégeket, elmagyarázva az illeté-
keseknek, miként lehet az eljáráso-
kat a járványhelyzetben meg- 
felelően végezni. 2021-ben meg-
szoktuk, hogy az óvintézkedésekkel 
is lehet élni. Sőt, megnőtt az em-
berek igénye, hogy többet fordítsa-
nak egészségük ápolására, a 
kikapcsolódásra, a szabadságra. 
Egyre több olyan információ látott 
napvilágot, hogy a bezártság, az ott-
honról végzett munka árt az egész-
ségnek, hiszen, bár a 
munkáltatóknak költségmegtakarí-
tást jelent, a munka hatékonysága 
csökken, és felértékelődött az ebből 
fakadó testi, lelki betegségek meg-
előzése.  

– Milyen veszteség érte a világ-
járvány alatt a szovátai Fürdővál-
lalatot?  

– 2019–2020-ban nagy veszteség 
érte a céget, a bevételi terv alig 
48%-át teljesítettük. 2019-ben  
mintegy 42-43 millió lej volt az üz-
leti forgalom. Innen kellett elkezde-
nünk a 2021-es gazdasági évet 
újraépíteni. Köztudott, hogy a kor-
mány támogatást nyújt a HORECA 
ágazatnak. Azt ígérték, hogy lehet 
pályázni a 2019-es és a 2020-as be-
vételkiesés 20 százalékának a fede-
zésére. Amikor egyre többen 
igényelték a kormánytámogatást, a 
hatóságok kiegészítették a rendele-
tet azzal, hogy egy cégnek nem 

adnak többet 800.000 eurónál. Mi is 
benyújtottuk az igénylést, így 3,9 
millió lejjel támogatnak. A megítélt 
összeg 49%-át átutalták. 2022 első 
szakértekezletén Constantin Daniel-
Cadariu turisztikai miniszter meg-
ígérte, hogy 2022. január végéig 
mindenki megkapja azt az összeget, 
amivel a kormány próbálja kárpó-
tolni a 2020-as veszteséget. Ezen a 
beszélgetésen a szakmai szerveze-
tek kérték, hogy a 2021-es veszte-
ségeket is fedezze a kormány. A 
miniszter azt ígérte, hogy a költség-
vetés függvényében folytatják a 
programot. 

A 2021-es gazdasági helyzet nem 
érintette olyan tragikusan a szovátai 
Fürdővállalatot, mint ez előző, 
mivel a szigorú bezártság után az 
embereknek nagyobb szükségük volt 
arra, hogy igényeljék az egészségvé-
delmi, megelőző programokat, és 
erre pénzt és időt is áldoztak. Mind-
ehhez hozzájárultak a nyári lazítások 
és az is, hogy már többet lehetett 
tudni a fertőzésről. Szerencsénkre 
csak a szezon végén jelent meg a ne-
gyedik és az ötödik hullám. Az oltás-
ellenes kampányok sok kárt 
okoztak a fürdőgyógyászatnak.  

– Jelenleg milyen óvintézkedések 
betartásával lehet igényelni a szál-
lodai szolgáltatást? 

– Sokat mérlegeltük, hogy mi-
ként lehet biztonságosan fogadni a 
fürdővendégeket, hiszen még min-
dig sokan utasítják el az oltást. Ké-
nyelmetlennek és költségesnek 
találtuk a 48 órás teszteket, így az 
oltásigazolást kérjük a vendégeink-
től. Sikerült meggyőzni a hatóságo-
kat, hogy ne „minden sarkon” 
ellenőrizzék azokat, akik gyógyke-
zelésre jelentkeztek. Elég, ha a szál-
lodába lépéskor kérjük az 
igazolványt, utána az épületben bár-
hova lehet menni. Kintről senkit 

sem engedünk be az étterembe, 
egyrészt azért, mert az éttermek 
csupán 50%-os kapacitással mű-
ködhetnek. Ezekkel a belső szabá-
lyokkal tudtuk megszervezni a 
karácsonyi és a szilveszteri ünnepet, 
és örömmel tapasztaltuk, hogy ven-
dégeink megszokták, hogy a jár-
vánnyal együtt éljenek, csak 
bizonyos szabályokat be kell tar-
tani. Szerződésünk van egy epide-
miológus főorvossal, aki minden 
folyamatot felülvizsgál, hogy az 
egészségvédelmi szabályok szerint 
járjunk el. A személyzet csak a neki 
szánt bejárót használja, ellenőrzés 
után kötelező a maszk és a védő-
kesztyű viselése.  

– Korábban említette, hogy 
2021-ben nem volt akkora a járvány 
okozta veszteség, mint 2020-ban, 
ám 2021 végére, 2022 elejére hoz-
zánk is begyűrűzött az energiavál-
ság, aminek gazdaságilag belát- 
hatatlan következményei lehetnek. 
Mivel tudják a krízis hatásait csök-
kenteni? 

– Valóban, több volt a bevételünk 
2021-ben, mint 2020-ban, és ez re-
ménykeltő volt, azonban az egész-
ségvédelmi intézkedések miatt 
megnőttek a költségek is. Nem drá-

gíthattuk a szolgáltatásainkat azért, 
mert fertőtlenítőket, védőmaszko-
kat és más egészségvédelmi eszkö-
zöket kellett vásárolnunk. Ami 
pedig az energiaárakat illeti, egye-
lőre nem kaptunk számlát, így nem 
tudok arról beszélni, hogy miként 
egyensúlyozzuk ki az ebből adódó 
költségeket. Tény, hogy ameddig 
nem lesz politikai egyensúly, béke 
a környékünkön, addig fennáll az 
energiaválság. Ezzel kapcsolatosan 
a szakmai szervezet tárgyalásokat 
folytat a minisztériummal, hogy ta-
láljuk meg a módot a kiadások fe-
dezésére. Az a véleményünk, hogy 
amennyiben a lakosságot megvédik 
az energiaválság hatásától, arra is 
gondolni kell, hogy vannak olyan 
gazdasági ágazatok, amelyek nem 
zárhatnak be. Ilyen a gyógyászat is. 
Egy gyógyszállodát nem lehet be-
zárni, ameddig vannak betegek, 
akiknek szükségük van kezelésre. 
Azt próbáltuk megértetni a kor-
mány képviselőivel, hogy olcsóbb 
az embereket megelőző gyógykeze-
lésre küldeni, mint az elhanyagolt 
betegség miatt kórházba utalni. A 

kórházi költségek sokkal nagyob-
bak, mint a gyógyüdülésé, arról 
nem is beszélve, hogy mindenhol 
túlzsúfoltak az egységek. Ha tehát 
az állam finanszírozza a gyógyke-
zelést, kevesebbet költ, mint a kór-
házi ellátásra. Ezért kompenzálniuk 
kellene a gyógyszállodák fűtéskölt-
ségeit. A magunk részéről azt tettük, 
hogy a főszezon után, amikor csök-
kent a kihasználtság, egy-egy víz-
szintes szállodai szobaszakaszt nem 
fűtöttünk. Felújításkor energiataka-
rékos megoldásokat is figyelembe 
vettünk, ezzel tudtuk egyensúlyba 
hozni ezt a kiadást.  

– Lehet-e tervezni ilyen körülmé-
nyek között?  

– Mindezek ellenére 2022-ben 
további beruházásokat végzünk. Az 
angol tulajdonosok merész, gazda-
sági növekedésre alapozó költség-
vetést fogadtak el, mert szeretnénk 
jobban megfizetni az alkalmazotta-
inkat, akiktől ezért jobb minőségű 
szolgáltatást várunk. Amikor a leg-
jobban tombolt a járvány, 2020-ban 
felújítottuk az egykori Făget (Bükk) 
szállodát, amelyet jelenleg Ursiná-
nak nevezünk. 144 nagyon jó minő-
ségű szoba, kiváló étterem és 
gyógyászati központ létesült. Jelen-

leg felújítás alatt áll a Szováta szál-
loda három emelete. Május végére 
befejeződnek a munkálatok, majd 
folytatjuk a lenti emeletek, a konfe-
renciatermek, a gyógyászati részleg 
felújítását. Lebontottuk a Szováta 
szálloda melletti egykori 5-ös kan-
tint, ahova parkolókat alakítunk ki, 
és lesz még egy 120 férőhelyes mo-
dern szálloda is. Igyekszünk, hogy 
megépítsük a kültéri medencét is. 
Mivel az Ursina szállodában van 
gyógyászat, megszüntetjük a 
Medve-tó partján 1928 óta működő 
gyógyászati központot, ide is szál-
lodát tervezünk. Nemrég Szovátán 
járt egy spanyol tervező, aki mind-
ezeket megálmodja, és miután  
a tulajdonosok jóváhagyják, nekifo-
gunk a kivitelezésnek. Remélem,  
lecsillapodik a járvány körüli hisz-
téria, végre béke lesz, és talán job-
ban odafigyelünk magunkra, az 
egészségünkre, és egyre többen ke-
resik majd fel Szovátát, valamint 
más gyógyfürdőket, kihasználva or-
szágunk természeti ajándékait.  

A benti képek az Ursina szállodá-
ban készültek. 
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Fülöp Nagy János Fotók: Vajda György 

Újraélesztésre szorul a fürdőgyógyászat  
Számvetés a világjárvány árnyékában 

Vajda György



Marosvásárhelyen péntek es-
tétől újra látogatható a Ma-
gyar Képtár, amelyet az 
utóbbi időben több ízben is 
ideiglenesen bezártak. A Ber-
nády György polgármester 
által megálmodott és nagy 
műgonddal kiválasztott törzs-
állomány újabb alkotásokkal 
gazdagodott.  

A kiállítás elsősorban a képtár 
megalapítását biztosító gyűjtemény 
festményeit mutatja be, melyekhez 
két új szerzemény – Körösfői- 
Kriesch Aladár Három gyermek és 
Hegedűs László Herkules válaszú-
ton című reprezentatív festmények 
– társul – tudtuk meg a Maros Me-
gyei Múzeum munkatársaitól. A 
képtár 1913-ban jött létre, és a 

város emblematikus épülete, a Kul-
túrpalota felavatásával egy időben 
nyílt meg. A mostani tárlat átren-
dezve, felújított helyiségekben, me-
rész kromatikus, a Kultúrpalota 
belső dekorációjának összhatásá-
hoz igazított színvilággal és megvi-
lágítási koncepcióval nyílt meg 
újra.  

– Objektív okai is voltak, de 
szakmai indokok is közrejátszottak 
az ismételt zárásban, nyitásban – 
mondta Ötvös Koppány Bulcsú mú-
zeumigazgató. – A kiállításnak ott-
hont adó Kultúrpalotában zajló 
felújítási munkálatok – ideértve a 
kiállítási teret is – miatt kellett 
többször is bezárni. Az egykori vá-
rosi képtár műalkotásai átvészelték 
a huszadik század zavaros idősza-
kait. Hol vagonban zötyögve, hol 
pedig rönkökkel bélelt, elfalazott 
alagsorban meghúzódva. Nem min-

dig állították ki őket megfelelően, 
de minden korban akadt olyan mú-
zeumőr, igazgató, képzőművész, 
akinek köszönhetően nemzedékek 
számára kínált élményt. A Maros-
vásárhelyen formálódó képzőmű-
vészeknek pedig inspiráló 
alkotólaboratórium volt. Ezt a hiva-
tást kell a továbbiakban is betölte-
nie.  

Szerencsés helyzetben vagyunk. 
A rendszerváltás előtti és utáni ago-
nizálást követően az újjáépítésnek 
és fejlesztésnek vagyunk a részesei. 
Elődöm kezdte meg, Soós Zoltán 
vezetése alatt nem csupán megújult 
a kiállítás, hanem sikerült gazdagí-
tani is a gyűjteményt két igen fontos 
alkotással, Körösfői-Kriesch Aladár 
Három gyermek és Hegedűs László 
Herkules válaszúton című reprezen-

tatív festményével, amely a mai tár-
laton is megtekinthető.  

– Egy galéria újranyitása nagyon 
fontos esemény, főleg, hogy egy 
olyan gyűjteményről beszélünk, 
amely a mai Magyarország határain 
kívül a legjelentősebb magyar fes-
tészeti gyűjteményt mutatja be – fo-
galmazott Soós Zoltán polgár- 
mester. – Még akkor is így van, ha 
a művészetben nem könnyű etnikai 
határokat húzni.  

A Bernády által kezdeményezett 
projekthez, ami Kultúrpalotaként 
híresült el, nem kellett más, mint 
egy maroknyi bátor ember ezelőtt 
több mint 110 évvel Marosvásárhe-
lyen. Hiszen voltak Erdélyben gaz-
dagabb, nagyobb városok, de senki 
sem vágott bele egy ilyen projektbe. 
Ehhez kellett egy kis bátorság, vízió 

és kulturális stratégia, ami mentén 
el mertek indulni. És természetesen 
kellett fogadókészség a polgárság 
részéről. Biztos Bernádyt is sokan 
szidták annak idején, de ő tántorít-
hatatlan maradt ebben a kérdésben, 
és ma erről az épületről, amelyben 
a gyűjtemény van, elmondhatjuk, 
hogy Közép-Európa egyik legszebb 
szecessziós alkotása. Az itt látott 
munkák részei ennek a folyamat-
nak, hiszen a gödöllői művésztelep 
résztvevőinek alkotásai is láthatók 
itt.  

Maga a palota egy csodálatos 
művészeti alkotás. Tizenhárom-ti-
zennégy éve folyik a felújítása. 
Kezdődött a nagyteremmel, és 
folytatódott a kisterem, a lépcsőhá-
zak, majd a galériák felújításával. 
Még hátramarad a külseje,  

reméljük, hogy végre az is elkez-
dődhet.  

Pár éve zajlik a galériák kibőví-
tése, itt voltak ezek a pazarul díszí-
tett előterek, gondoltuk, miért ne 
legyenek ezek is belakva, és így az 
előterekbe is került mind a magyar, 
mind a román művészeti gyűjte-
ményből. 

De nem elég csak a megöröklött 
vagyonnal gazdálkodni. Mi re-
ménykedünk, hogy meg fog épülni 
végre a kortárs művészeti galéria a 
Kultúrpalota mögé, az elhagyott ka-
zánház fölhasználásával. Ez szerves 
egységet képezhet a palotában talál-
ható kiállításokkal is. Ezen dolgo-
zunk jelenleg. Elkezdődött az 
épület tervezése, de nyilván nehéz 
lesz egy modern épületet úgy oda-
illeszteni a palotához, hogy találjon 
és szemet gyönyörködtessen. A 
nyílt tervpályázaton kiválasztandó 
terv közvitára kerül, és a város pol-
gárai beleszólhatnak.  

Reméljük, hogy a felújítás miatt 
nem kell majd újra bezárni.  

A kiállításmegnyitó Koszika és 
zenekara fellépésével zárult. 

akár egy kis szeletéről is, hogy 
hagyjuk elsorvadni intézményein-
ket, megszűnni kiváló társulatain-
kat. Nemzeti kultúránk a 
legdrágább kincsünk, amely meg-
maradásunk és minden értelemben 
vett gyarapodásunk záloga.  

Ugyanezen gondolatokat erősítve 
meg, Péter Ferenc, a Maros megyei 
önkormányzat elnöke így fogalma-
zott: – Magyarságtudatunkat erősí-
teni, értékeinket megőrizni és 
gazdagítani, anyanyelvünket  
továbbadni pedig úgy tudjuk, ha 
anyanyelven szerzünk tudást, anya-
nyelven imádkozunk, és gyermeke-
inket is úgy neveljük, hogy a 
nemzeti hovatartozásukat büszkén 

vállalják, éljék meg, és ápolják ha-
gyományainkat.  
Tamási Ábeljének példája  

Új hőskort kezdtünk, ami a reali-
tások hőskora lesz – parafrazálta 
ünnepi beszédében Tamási Áron 
1931-ben publikált Czímeresek 
című társadalmi regényének sza-
vait Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikai 
államtitkára –, ennek az új hőskor-
nak a jellemzője, hogy az ember 
kiáll az általa vallott és képviselt 
értékrend mellett. Bátran cselek-
szik azért, hogy ez az értékrend 
formálja a világot. Tamási példa-
mutatása ma is irányadó lehet szá-
munkra. Az író kimondta, hogy az 
élet értelmét nem ott kell keresni, 

ahol sokan gondolják: távoli nagy-
városban vagy külföldi messzeség-
ben, hanem a szülőföldön. A 
szülőfölddel való bensőséges kap-
csolatban.  

Az elmúlt tizenkét évben közö-
sen építettük fel és erősítettük meg 
a külhoni magyarság megtartó in-
tézményeit – fogalmazott az állam-
titkár. – Az élet minden területén: 
a politikában, az oktatásban, a kul-
túrában, az egyházakban, a sport-
ban, a gazdaságban. Minden 
korosztályban megerősítettük eze-
ket a közösségeket és a közössé-
gek közötti kapcsolatokat. Több 
mint 300 ezer gyermek számára 
vált lehetővé a minőségi anya-
nyelvű oktatás a bölcsődétől a fel-
sőoktatásig.  

A Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkársága meghirdette, 

hogy 2022 legyen a cselekvő nem-
zet éve is. Az elmúlt tizenkét évben 
közösen bizonyítottuk be, hogy cse-
lekvő nemzet vagyunk, mert felépí-
tettük az erős intézményrendszert. 
Cselekvő nemzet vagyunk, mert 
gondoskodunk közösségeinkről, 
mert megtartóvá tettük közös szülő-
földünket. Ez a bátor cselekvés volt 
Tamási Ábeljének egyik fontos is-
mertetőjele.  
Emberközelben 

A szombat esti ünnepségen meg-
nyílt a Kultúrpalota előterében Bá-
lint Zsigmond fotóművész 
Emberközelben című kiállítása. A 
szociográfiai igényességgel készült 
munkák valósághűen tükrözik az 
erdélyi magyar falvak embereinek 
hétköznapjait. A 84 éves Bálint 
Zsigmond több mint fél évszázada 
dokumentálja a paraszti élet ünne-

peit és dolgos napjait. A mostani ki-
állítás érdekessége, hogy a felvéte-
lek az utóbbi másfél évtizedben 
készültek, és egy olyan világot mu-
tatnak be, amely nemsokára végleg 
eltűnik. Kalotaszegtől a Gyimese-
kig, a Mezőségtől a Küküllő men-
téig több száz portára kopogtatott 
be a kíváncsi fényképész, és csak 
miután elnyerte a vendéglátók bi-
zalmát, vette elő fényképezőgépét, 
és nyomta meg a kioldógombot. 
Ezért lettek annyira őszinték a fel-
vételek. Beszélnek hozzánk a 
képek, mintha szüleink, nagyszüle-
ink asztalánál ülnénk. Az elmúlt év-
tizedek hamisítatlan lenyomata 
olvasható ki a velünk szembenéző 
tekintetekből.  

A tárlat hangulata kiváló nyitá-
nya volt a táncjátékba komponált 
Tamási Áron-népszínműnek. 

Fotók:  Karácsonyi Zsigmond

(Folytatás az 1. oldalról)
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Magyarságtudat és szülőföld 

Újból megnyílt a Magyar Képtár  
Kulturális stratégia 

Karácsonyi Zsigmond  



A Kolozsvári CFR 1907 labda-
rúgóklub kevesellte a felajánlott 
700 ezer eurót, ezért nem adta el 
Hindrich Ottót, 19 éves, magyar 
nemzetiségű kapusát a Puskás 
Akadémiának – írta a Cluj24.ro 
helyi portál a klubtulajdonos nyi-
latkozatát idézve. 

Ion Varga elmondta: a klub 
által nevelt 19 éves Hindrich Ottó 
teljesítménye felkeltette az érdek-
lődést az európai klubokban. „Az 
asztalomon van egy 700 ezer 
eurós ajánlat Hindrichért Ma-
gyarországról, a Puskás Akadé-
miától. Mi többet akarunk kapni. 
Ez nem az az ajánlat, amit remé-
lünk érte. És Hindrich most nem 
is mehet el a CFR-től” – idézte a 
klubtulajdonos nyilatkozatát a 
Cluj24.ro. 

Hindrich Ottó a Kolozsvári CFR 
1907 gyermekcsapatában kezdte, 
17 évesen állt először a felnőtt-
együttes kapujában bajnoki mérkő-
zésen. 

A bajnokság őszi idényében, azt 
követően, hogy visszatért Dan Pet-

rescu a csapat kispadjára, folyama-
tosan kezdőként léphetett pályára. 
A 193 centiméteres hálóőr hét egy-
mást követő bajnoki mérkőzésen 
nem kapott gólt. 

Hindrich Ottó a sportolás mel-
lett tavaly kiváló eredménnyel 
érettségizett a kolozsvári János 
Zsigmond Unitárius Kollégium-
ban.

Fotó: Hindrich Ottó közösségi oldala
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A Kolozsvári CFR 1907 nem adta el a Puskás 
Akadémiának 19 éves magyar kapusát

Schäfer András  
az Union Berlinhez szerződött

Január 3-án újabb veszte-
ség érte a hajdani ASA csa-
ládját, ugyanis az együttes 
egykori gyúrója, a 85 éves 
Gaál György is csatlakozott 
az égiekhez.  

Az alakulat volt játékosai 
által Gyuri bácsiként ismert – 
zilahi származású – gyúró az 
alakulat legrégebbi aktív tagja 
volt, ő gondoskodott a futbal-
listák frissességéről  – amikor 
a labdrúgósors úgy hozta –, a 
sérülésből való mielőbbi fel-
épülésről.  

Miután balneo-fizioterápia 
szakot tanult, majd Szovátára 
kapott kihelyezést, testkö-
zelbe került a sporthoz – különös-
képpen a labdarúgáshoz. Onnan 
vezetett az útja Marosvásárhelyre, 
ahol a helyi sportpoliklinikán dol-
gozott nyugdíjazásáig, ezzel párhu-
zamosan 31 éven át (1969–2000) az 
AS Armata gyúrójaként is tevé-
kenykedett, majd nyugdíjasként is 
a klub szolgálatában maradt.  

Az AS Armata egykori játékosai, 
ismerősei barátságos, nagylelkű 
embernek ismerték, aki mindig 
mindenkin segített, és senkit nem 
sértett meg.  

Nyugdíjas éveiben is hivatásának 
szentelte szabadidejét. Élete utolsó 
hat évét egy marosvásárhelyi öreg-
otthonban töltötte. 

Elhunyt Gaál György

Egy helyi kisvendéglőben ebédelve búcsúztatta el 
a 2021-es évet a „szerdai barátok” baráti társaság. 

Mint Soós János szektorlabdázó a Népújságnak el-
mondta, az óév utolsó, közös találkozásán részt vett 
az ASA egykori elnöke, Cornel Cacovean, Szalkay 
József korábbi bankigazgató, a Maros Megyei Sport-
igazgatóság valamikori vezetője, Tiberiu Bidiga, va-
lamint Gierling György, Kanyaró György, Florea 
Ispir, Nicolae Tâmpanaru, Ungvári István egykori lab-

darúgók, edzők és nem utolsósorban Magos György, 
Petru Curtifan és Kárp György, az előbb felsoroltak 
barátai is. 

„A szerdai barátok a mindenkori igaz barátok ma-
radtak számomra. Velük minden szerda délelőtt egy-
két kedves órát töltök el, amikor felelevenítjük 
Marosvásárhely hajdani sportéletét, az egykori közös 
emlékeket. Az ő társaságukban még a kávénak is jobb 
az íze, mint máshol, máskor” – mondta el a minap a 
baráti társaság rangidőse, Gierling György, aki február 
5-én tölti a 95. életévét.

Koccintás a „szerdai barátoknál” 

Czimbalmos Ferenc-Attila

Az 1. liga állása 
1. CFR 1907 22 19 1 2 35-11 58 
2. FCSB 22 14 6 2 41-20 48 
3. Voluntari 22 11 5 6 25-20 38 
4. CSU Craiova 22 10 5 7 37-23 35 
5. Botosán 21 8 10 3 21-19 34 
6. Farul 21 9 5 7 23-13 32 
7. Rapid 1923 22 8 8 6 26-22 32 
8. CFC Argeș 22 9 4 9 21-19 31 
9. UTA 22 6 9 7 17-16 27 
10. Sepsi OSK 21 5 11 5 21-18 26 
11. Mioveni 22 6 6 10 16-28 24 
12. Târgoviște 22 5 8 9 13-17 23 
13. Medgyes 22 6 5 11 18-25 23 
14. FCU 1948   
      Craiova 21 4 7 10 15-21 19 
15. Dinamo 1948 22 3 3 16 16-45 12 
16. Clinceni 22 2 5 15 16-44 11

Döntetlen  
az év első rangadóján 

Jó játékot, gólgazdag mér-
kőzést hozott az év első ranga-
dója a hét végén újraindult 1. 
ligás labdarúgó-bajnokság-
ban: a FCSB és a CFR 1907 
összecsapásán a tabella első 
két helyezettje találkozott, a 
meccs végén regisztrált döntet-
len állás pedig azt jelenti, hogy 
marad a közöttük kialakult 10 
pontos különbség. A kolozsvá-
riak kis szerencsével meg is 
nyerhették volna a derbit, a 
hajrában minden vonalukkal 
támadó bukarestiek azonban 
betaláltak az utolsó helyzetük-
ből. 

A 22. forduló eredményei: 
Campionii FC Argeș Pitești – 
Bukaresti Dinamo 1948 2-1, 
Chindia Târgoviște – FC Vo-
luntari 0-0, CSU Craiova – 
Bukaresti Rapid 1923 1-0, CS 
Mioveni – Academica Clinceni 
3-1, Aradi UTA – Medgyesi 
Gaz Metan 0-1, Bukaresti 
FCSB – Kolozsvári CFR 1907 
3-3.

További magyar játékosok kerülhetnek  
a Bundesligába 

Szoboszlai Dominik ügynöke, Esterházy Mátyás szerint Schäfer 
András után további magyar játékosok kerülhetnek a német lab-
darúgó-bajnokságba. 

„Hetekig egyeztettünk, és nagyon örülök, hogy olyan megálla-
podás jött létre, amelyben minden fél a játékos érdekeit tartotta 
szem előtt – nyilatkozott szombaton az átigazolás létrejöttében se-
gédkező Esterházy Mátyás az M1 aktuális csatornának. – Ez persze 
elsősorban Andris érdeme, aki olyan teljesítményt nyújtott, hogy 
most azt mondom, nagyon nagy eséllyel meghatározó játékos lehet 
majd a Bundesligában.” 

A menedzser hangsúlyozta: a már külföldön játszó futballisták 
sikerei, teljesítménye miatt sokkal nagyobb bizalommal fordulnak 
a magyar játékosok felé az európai topbajnokságok. „Ezen belül 
úgy látom, hogy a német Bundesliga nagyon jó terep lehet a fiatal, 
de már tapasztalt játékosainknak, akik szeretnék meglépni a kö-
vetkező lépcsőfokot a karrierjükben. Ezért remélem, és nagyon 
bízom abban, hogy a jövőben több ilyen transzferre is sor kerülhet” 
– fogalmazott Esterházy Mátyás. 

Hozzátette: „több olyan játékos is van a fejében”, akiben „benne 
van ez a potenciál”, ilyen Bolla Bendegúz, Gruber Zsombor vagy 
Senkó Zsombor.

Győzelem a Mönchengladbach otthonában 
Megnyerte idegenbeli mérkőzését az Union Berlin a német lab-

darúgó-bajnokság 20. fordulójában. A Borussia Mönchengladba-
chot otthonában győzte le Schäfer András új csapata, amely már 
a 18. percben vezetéshez jutott Max Kruse találatával, majd Kou-
adio Koné 40. percben született egyenlítő góljára ugyancsak Krusé 
válaszolt hat perccel a vége előtt. Így a fővárosiak begyűjtötték az 
újabb három pontot, és őrzik negyedik helyüket a tabellán.

Munka közben: dr. Halmágyi Imre és Gaál György (j). 
A felvételt Szucher Ervin közreműködésével közöljük 

Czimbalmos Ferenc-Attila

A német labdarúgó-élvonalban 
szereplő Union Berlinnél folytatja 
pályafutását Schäfer András. A 
Bundesliga-klub pénteken hivatalos 
honlapján jelentette be, hogy szer-
ződtette az elmúlt év legjobb ma-
gyar futballistájának választott 
középpályást. 

A 22 esztendős, szombathelyi 
származású játékos 2019-ben az 
MTK-tól szerződött az olasz Geno-
vához, egy évvel később pedig Du-
naszerdahelyre igazolt, ahol 61 
tétmérkőzésen négy gólt szerzett és 
hét gólpasszt adott. 

„A Bundesliga Európa egyik leg-
erősebb bajnoksága, itt játszani na-
gyon különleges dolog. Az Union 
lenyűgöző fejlődésen ment át az el-
múlt években, szeretnék én is előre 
lépni, és megvetni a lábam a csapat-
ban. Nagyon várom az új feladatot” 
– idézte a 13-as számmal „pózoló” 
Schäfert a berliniek honlapja. 

Azért választotta ezt a számot, 
mert szerencsét hozott neki a nem-
zeti együttesnél, és a 26-os, amelyet 
az MTK-ban és a DAC-ban is hasz-
nált, foglalt volt – ezt már az M1 
aktuális csatornának adott interjú-
ban mondta el a középpályás. 

Hozzátette: nagyon szimpatikus 

volt neki az Union, mert már a nyá-
ron is meg akarta őt szerezni, „lát-
szik, hogy bíznak bennem. Ezt a 
bizalmat most is érzem, ezért jó 
helyre jöttem” – mondta. 

A 15-szörös válogatott futballista 
arról is beszámolt, hogy másfél hete 
kisebb combsérüléssel bajlódik, 
ezért várhatóan egy hét múlva csat-
lakozhat új társaihoz az edzéseken. 
„Az Unionnál annak ellenére a 40 
pont megszerzése és a bennmaradás 
kiharcolása a cél, hogy a csapat je-
lenleg a negyedik helyen áll a tabel-
lán. Tetszik ez a hozzáállás, ha ez 
megvan, akkor lehet beszélni más-
ról” – mondta a 22 éves futballista. 

Schäfer felidézte: a Németor-
szágban légióskodó magyarok 
közül Szoboszlai Dominikkal be-
szélt, aki elárulta neki, hogy az 
Union nagyon kellemetlen ellenfél, 
senki nem szeret az otthonában pá-
lyára lépni. 

Schäfer érkezésével újra hat ma-
gyar játékos van a Bundesligában: 
a Lipcsénél Gulácsi Péter, Willi 
Orbán és Szoboszlai Dominik, a 
Freiburgnál Sallai Roland, a Mainz-
ban pedig Szalai Ádám. Novothny 
Soma a téli szünetben távozott az 
újonc Bochumtól.



A Mathias Corvinus Collegium 
(MCC) középiskolásoknak 
szóló programja pályaorien-
tációs nyílt napokkal várta az 
érdeklődőket január 21–22-
én a kolozsvári MCC központ-
ban. 

Zsiga Karola, az erdélyi Közép-
iskolás Program koordinátora sze-
rint a nyílt nappal a cél az volt, 
hogy azok a diákok is részesülhes-

senek az „MCC-s életérzésben”, 
akik még nem ismerik az egyesület 
tevékenységét. Továbbá elmondta, 
hogy a járványügyi korlátozások 
miatt a kolozsvári pályaorientációs 
nyílt napon ugyan csak 80 diákot 
tudtak fogadni, de január 27-e és 
28-a között szinte mindegyik MCC 
oktatási központban tartanak nyílt 
tevékenységet, ahová várják az ér-
deklődőket.  

Péntek délután KáPénteket tar-
tottak, mely program alapvetően a 
kapcsolatépítést helyezte előtérbe, 
itt a résztvevőknek lehetőségük 
nyílt megismerni egymást, illetve 
az MCC erdélyi csapatát is. 

A szombati, egész napot felölelő 
rendezvény a pályaorientációra, a 
továbbtanulás elősegítésére épült. A 
programot dr. Batiz Enikő, a BBTE 
Pszichológia és Neveléstudomá-

nyok Karának oktatója nyitotta 
meg, Karriertervezés és a jövő 
szakmái címmel tartott érdekfeszítő 
előadást, ezt párhuzamos worksho-
pok és interaktív előadások, beszél-
getések követtek a nap folyamán.  

Továbbá bemutatkozott az MCC 
erdélyi Középiskolás Programja (e-
KP), Kolozsvári Egyetemi Prog-
ramja (KEP), illetve Problema 
Solvenda România (PSR) című, kö-
zépiskolásoknak szóló kétnyelvű 
problémamegoldó versenye is. A 
workshopokat Csepei Helga és 
Fugel Edina vezette, míg az inter-
aktív, kötetlen beszélgetésekre sike-
res kolozsvári egyetemistákkal 
került sor. A rendezvény során Tal-
pas Botond, az MCC erdélyi tevé-
kenységért felelős igazgatója 
kifejtette, hogy „az MCC Középis-
kolás Programja iránytű szeretne 
lenni a továbbtanuláshoz. Az ingye-
nesen biztosított színvonalas elő-
adásokra, e-learning kurzusokra és 
nyelvórákra olyan motivált erdélyi 

középiskolásokat várunk, akik meg 
szeretnék érteni a XX. és XXI. szá-
zad legfontosabb társadalmi, gazda-
sági és politikai eseményeit”. A 
kétnapos programra Erdély minden 
szegletéből érkeztek résztvevők. 

A Mathias Corvinus Collegium 
(MCC) középiskolásoknak szóló 
programja idén is felvételt hirdetett 
a hasznos tananyagok, társadalomtu-
dományok és izgalmas közösségi 
programok iránt érdeklődő diákok 
számára. A tehetséggondozó intéz-
mény iskola mellett végezhető, in-
gyenes kurzusaira január 30-ig 
várják a középiskolások jelentkezé-
sét.  

Ősszel összesen 724-en kezdték 
meg tanulmányaikat az MCC erdé-
lyi Középiskolás Programjában, 
amely hét erdélyi városban (Csík-
szeredában, Kolozsváron, Marosvá-
sárhelyen, Nagyváradon, Sepsi- 
szentgyörgyön, Szatmárnémetiben 
és Székelyudvarhelyen) kínál in-
gyenes képzést a fiataloknak. 

Rendkívül szoros a verseny az 
Eurovízió romániai elődöntő-
jében, ám a „magyar képvise-
let”, úgy tűnik, egyelőre nincs 
veszélyben: alig két hét alatt 
Vizi Imre eurovíziós verseny-
dala, a Sparrow több mint 
21000 megtekintést szerzett 
a román közszolgálati tv hiva-
talos YouTube-csatornáján, 
ami a legnépszerűbb tíz ro-
mániai dal közé helyezte a 
magyar előadóművész pro-
dukcióját. Ez azért is fontos, 
mert a közönségszavazatok 
nagy súllyal bírnak majd 
abban, hogy az előzetes sze-
lekció során kiválasztott 46 
dalból melyek kerülnek be az 
Eurovízió közelgő romániai 
elődöntőjébe, azaz a legjobb 
húsz közé.  

Az előadóművész decemberben 
jutott be a hazai válogató elődöntő-
jébe, amelynek negyvenhat ver-

senyzőjét 94 előadó közül válasz-
totta ki a zsűri. Ha megnyeri a ro-
mániai megmérettetést, Vizi a 
május 10. és 14. között Torinóban 
tartandó Eurovíziós Dalfesztiválon 
képviselheti Romániát és az erdélyi 
magyarokat. Az elődöntőt, majd a 
döntőt a TVR élőben közvetíti. 

Vizi elmondta, az elmúlt hetek-
ben rengeteg pozitív visszajelzést 
kapott a román, magyar és külföldi 
követőitől, ám tisztában van vele, 
hogy a döntőbe jutáshoz az erdélyi 
magyarok masszív támogatására 
lesz szükség. Erős a mezőny, ő 
azonban született optimista, szereti 
az ilyen kihívásokat, tette hozzá, és 
bízik abban, hogy a versenydalok 
elbírálásában a szakmai, minőségi 
szempontok lesznek mérvadóak. – 
A magyar közönség, valamint az er-
délyi és magyarországi sajtó részé-
ről hatalmas támogatást kaptam és 
kapok, amiért ezúton is köszönetet 
szeretnék mondani, támogatásukra 
továbbra is számítok a verseny to-
vábbi szakaszaiban is – mondta az 

előadóművész, aki szerint a színpa-
don eltöltött több mint húsz év ta-
pasztalata nagy előnyt jelent 
számára a tényleges versenyben, és 
nem utolsósorban az is, hogy 2014-
ben már részt vett egy hasonló eu-
rovíziós megmérettetésen, ahol az 
előkelő második helyezést érte el. 
Ráadásul zenélt már az idei dalver-
senynek helyet adó olasz városban, 
Torinóban, most azonban más mi-
nőségben, egy ország képviseleté-
ben térne vissza. – Akkor is 
optimista voltam, amikor karrierem 

elején jártam Torinóban, ahol még 
utcazenéltem is, mellesleg eléggé 
felemás tapasztalataim voltak: az 
egyik üzletben például nem akartak 
kiszolgálni, mert román útlevelem 
volt – emlékezett vissza.  

Az elődöntőt, amelyet a román 
közszolgálati televízió élőben köz-
vetít, két szakaszban rendezik meg. 
Először húsz versenyzőt választa-
nak ki, akik február 12-én mérik 
össze tudásukat.  

A döntőbe tíz előadó kerül be, 
akik közül a zsűri március 5-én vá-

lasztja ki azt, aki Romániát fogja 
képviselni az Eurovíziós Dalfeszti-
válon. A rajongók is szavazhatnak 
kedvenceikre a verseny hivatalos 
Facebook-oldalán: öt dalt juttathat-
nak a második elődöntős szakaszba, 
a zsűri pedig további tizenötöt. – 
Ma sokat beszélünk a közelgő nép-
szavazásról, ám egyre világosabb 
számomra, hogy az Eurovízió ro-
mániai szakasza is egyfajta népsza-
vazás. Egy szó mint száz: számítok 
az erdélyi magyarok szavazataira – 
összegzett Vizi Imre.

Vizi lerántja a torinói leplet: „utcazenéltem Torinóban,  
de most egy országot akarok képviselni az Eurovízión” 

10 NÉPÚJSÁG __________________________________________________  KÖZÉLET ________________________________________________ 2022. január 25., kedd 

A tanulás a jövő kulcsa 
Pályaorientációs nyílt napok Kolozsvárott 

Csernik-Vass Attila



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ kövér disznó és süldők. Tel. 
0740-463-935, 0265/320-382. 
(14607) 

ELADÓ kb. 250 kg-os húsdisznó, 
akár megfelezési lehetőséggel is. 
Ára: 9 lej/kg. Tel. 0754-351-178. 
(14597-I) 

LAKÁS 

KIADÓ garzont keresek. Tel. 0748-
799-202. (14566-I) 

KIADÓ vagy eladó kétszobás tömb-
házlakás, pince, hűtőszekrény, ara-
gázkályha, mosógép, konyhabútor, 
ágyneműtartós dupla fekvőbútor Ma-
rosvásárhelyen, központi zónában. 
Tel. 0365/439-735. (sz.-I) 

ELADÓ 76.000 euróért, kiadó 250 
euróért a Kárpátok sétányon 2 szo-
bás lakás magasföldszinten. Tel. 
0741-394-050, 0744-867-511. 
(14570-I) 

MINDENFÉLE 

TÉVÉ és háztartási gépek javítását 

vállalom a kliensnél. Tel. 0740-527-

205. (14506) 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

munkát és bármilyen javítást. Tel. 

0767-837-782. (14480) 

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-

najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-

vítást. Tel. 0755-654-115. (14480) 

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-

dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-

kát, bontást, festést. Tel. 

0774-574-527. (14204) 

VÁLLALUNK villanyszerelést, víz-

szerelést. Tel. 0774-574-527. (14204) 

VÍZ-, GÁZ-, FÁSKAZÁNSZERE-
LÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. 

(14470) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

tok. Tel. 0755-825-502. (14591-I) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-

javítást, festést, bármilyen javítást. 

Tel. 0759-467-356. (14480) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel és soha el nem múló 
szeretettel emlékezünk a drága 
gyermekre, a marosszentgyörgyi 
ifj. NAGY SÁNDORRA halálának 
15. évfordulóján. Emlékét örökké 
szívünkben őrizzük egy életen át. 
Nyugodj békében! Bánatos szü-
lei, testvére és sógornője.  
(14614-I) 

Fájó szívvel, örök hiányát érezve 
emlékezünk január 25-én GURZA 
LÁSZLÓ villamosmérnökre halá-
lának első évfordulóján. Szerete-
tét és gondoskodását 
szívünkben őrizzük. Emléke le-
gyen áldott, nyugodjon békében!   
Felesége és gyermekei. (14624-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Szomorú szívvel búcsúzom a ki-
váló csapattárstól és kedves kol-
légától, 

SIMON JÁNOSTÓL. 
Kovács Péter. (14626-I)

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (sz.-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(sz.-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (sz.-I) 
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. 
szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66202-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Mély fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett 
férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, rokon, barát és jó 
szomszéd, a jobbágyfalvi születésű kisbodoni lakos,  

CSIZMADIA KÁROLY 
életének 78. évében, hosszas szenvedés után, 2022. január 
22-én csendesen megpihent. Utolsó útjára január 26-án, szer-
dán 14 órakor a kisbodoni családi háztól kísérjük a családi sír-
kertbe. 
Virrasztására kedden, január 25-én 17 órától a marosvásárhe-
lyi PAX temetkezési vállalat Papiu Ilarian utca 10. szám alatti 
ravatalozójában kerül sor. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.  

Fájó szívvel búcsúzik gyászoló családja.  
* 

Szívünk mély fájdalmával, megrendülten veszünk búcsút a 
drága jó, segítőkész sógortól és keresztapától, a kisbodoni  

CSIZMADIA KÁROLYTÓL. 
Szép emlékét, gondoskodó szeretetét egy életen át megőriz-
zük.  
Fájó szívvel búcsúzik tőle Judit, valamint Doru, és keresztfiai: 
Lacika és Dodó családjukkal.  
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!  

* 
Fájó szívvel búcsúzunk a drága jó rokontól és sógortól, a víg 
kedélyű, örökmozgó 

CSIZMADIA KÁROLYTÓL 
Emlékét örökre szívünkben őrizzük.  

Piroska, Júlia és Laci családjukkal. (-I)

 

 

Fájó szívvel emlékezünk január  

25-ére  

PÁL ISTVÁN 

halálának második évfordulóján.  

Édesanyja, testvérei és unokaöcs-

cse. (sz.-I)

Minden évben eljön a nap, ami szí-
vünkben fájó emlék marad. Halálod 
megtörte szívünket, örökké őrizzük 
drága emlékedet. 
Fájó szívvel emlékezünk január  
25-én  a nyárádremetei  

SZILÁGYI PÉTERRE  
halálának 8. évfordulóján.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
Szerettei. (14604)



 

KOBAK KÖNYVESBOLT 

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,  

www.bookyard.ro
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436 
- 0265/250-120 
- 0265/263 351  

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

• Dora Optics - 0733-553-976 
• Dora Medicals - 0265/212-971 
• Radiológia, echográfia 
  Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat  
jegy- és menetrendellenőröket alkalmaz.  
 
Feltételek:  
• érettségi oklevél 
• jó kommunikációs képesség 
• büntetlen előélet 
• ügyfélszolgálat, kapcsolattartás terén szerzett  

tapasztalat előnyt jelent 
A kérvényeket önéletrajzzal együtt a Közszállítási 

Vállalat Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti  
titkárságán lehet benyújtani január 31-ig. 


