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Múltra épített jövőkép

Koszorúzás Bernády György szobránál

Óraátállítás

Téli időszámítás kezdete: 2019.
október 27-én, vasárnap hajnalban 4:00 órakor 3:00 órára kell
visszaállítani az órát.

50 éve halt meg
Jack Kerouac
Pénteken délelőtt Marosvásárhelyen
koszorúzással emlékeztek a 83 éve elhunyt Bernády Györgyre, a legendás
polgármester református temetőbeli
nyughelyénél és Petőfi téri szobránál a
városépítő nevét viselő alapítvány képviselői, politikusok, civil szervezetek és
diákok.

Karácsonyi Zsigmond

A vár alatti Petőfi téren összegyűlt közel száz
megemlékezőhöz szólva Borbély László, a Dr.
Bernády György Közművelődési Alapítvány elnöke kiemelte az elmúlt évtizedek küzdelmeiből azt a harcot, amelynek eredményeképpen a
hajdani polgármester által létrehozott iskola felvette építtetője nevét. Örömmel nyugtázta, hogy
ebből az iskolából szép számmal jöttek a diákok
koszorúzni. Egyébként a múlt század eleji pol-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

gármester emlékét ápolni hivatott rendezvénysorozat több programja is a fiataloknak szól,
akik évről évre nagyobb érdeklődéssel vesznek
részt mind a sportvetélkedőkön, mind a tárlatokon. A koszorúzást megelőző rövid beszédében
Borbély László a legendás városépítő szobra
előtt, a főtéri katonai parádéra vonuló szállítójárművek által okozott forgalmi dugó zajától
(Folytatás a 2. oldalon)

A kiugrásra hét évet várnia kellett,
ezalatt Neal Cassady társaságában
beutazta az országot. Ebből az utazásból született meg az Úton című regény, amely Ginsberg Üvöltése mellett
a beatmozgalom egyik bibliája lett…
Az Úton valóságos mítoszt teremtett,
mert leginkább arról szólt, ami az akkori huszonéveseknek hiányzott: a
szabadság szükségéről és a megszerzett szabadságról, a fogyasztói
társadalomból való kitörésről és a
másság, mindennemű deviancia létjogosultságáról.
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A Nap kel
7 óra 54 perckor,
lenyugszik
18 óra 18 perckor.
Az év 299. napja,
hátravan 66 nap.

IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 24 0C
min. 7 0C

Ma DÖMÖTÖR,
holnap SZABINA napja.
SZABINA: a Szabin férfinév
női párja, jelentése: a szabinok
népéhez tartozó nő.
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1 EUR

4,7563

100 HUF

1,4453

1 USD

4,2784

Múltra épített jövőkép
1 g ARANY

206,9714

(Folytatás az 1. oldalról)
alig hallhatóan, mintegy a bronzszobornak, a múltra építő jövőképről beszélt: – Sokszor feltesszük azt a kérdést, hogy Bernády miként tudta meggyőzni az akkori tanácsot és a
polgárokat, hogy érdemes beruházni a városfejlesztésbe, kezdve
a víz- és gázbevezetéstől a gyönyörű épületekig, gondoljunk a
Cifra Palotára, az iskolákra. Közel negyven éve vált ismertté
az a felfogás, amely azóta sem változott, hogy a fenntartható
fejlődésre építhetjük jövőnket. Bernády György, mielőtt még
ez a fogalom napirendre került volna, már a fenntartható fejlődés elvei alapján képzelte el a modern Marosvásárhelyt. Nemcsak megálmodta, hanem meg is valósította azt, amit elképzelt.
Reméljük, hogy hamarosan eljön az az idő városunk történetében, amikor megválasztott polgármesterünkkel, képviselőkkel együtt tudunk álmodni és megvalósítani, hogy a magyar
és a román közösség nevében mondhassuk azt, hogy ez az a
Bernády szellemű Marosvásárhely, ahol nagyon jó élni, mert
egy olyan város, ahol építünk és nem rombolunk – zárta gondolatait Borbély László.

Egyhetes vakáció
a kisiskolásoknak
és az óvodásoknak

Pénteken, a tanórák után elkezdődött az egyhetes vakáció az
elemi iskolásoknak és óvodásoknak, a tanítás november 4-én,
hétfőn kezdődik el ismét.
Az első iskolai félév december 20-áig tart, a második félév
2020. január 13-án kezdődik és június 12-én ér véget.
Az érettségi előtt álló végzősök (tizenkettedikesek és tizenharmadikosok) számára 2020. május 29-én ér véget a tanév, a
nyolcadikosoknak pedig június 5-e lesz az utolsó tanítási nap.
Az oktatási miniszter által jóváhagyott tanévrend szerint a
vakációk időpontjai a következők: téli vakáció: 2019. december
21. – 2020. január 12.; tavaszi vakáció: 2020. április 4-21.;
nyári vakáció: 2020. június 13. – szeptember azon napja, amikor elkezdődik a 2020–2021-es tanév.
A másodikosok, a negyedikesek és a hatodikosok országos
tudásfelmérő vizsgái jövő év május 11-e és 28-a között zajlanak
majd. (Agerpres)

Női Akadémia

Ügyes kezű nőket
várnak

A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes Kezű Nők csoport hétfő délutáni rendszeres tevékenységére – a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájának földszinti termébe – azokat az
ügyes kezű 16 éven felüli lányokat, asszonyokat, akik különböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani.
Hétfőn, október 28-án 17.30 és 19.30 óra között a papírfonás
technikáját lehet elsajátítani Horváth Katalin vezetésével.
A szervezők biztosítják az alapanyagot, a résztvevőktől 5 lej
adományt köszönettel elfogadnak, az összegyűlt adományokat
a tevékenységeken használt alapanyagra és a Játéktárra szánják.
A Női Akadémia támogató körének tagjai számára a részvétel
ingyenes.
A tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as telefonszámon lehet naponta 18–19 óra között.

Kisebb, ház körüli teendőkbe segít be a Telefonos Szeretetszolgálat

Szükség szülte Kiskalapács program

Az igény szülte a Telefonos Szeretetszolgálat által nemrég Marosvásárhelyen
elindított
Kiskalapács programot, önkéntesük kisebb-nagyobb szereléseket
vállal,
ház
körüli
teendőkbe segít be elsősorban
időseknek, egyedül élőknek.

Menyhárt Borbála
Nagyon sok idős ember fordult a
Telefonos Szeretetszolgálathoz, arról
érdeklődve, hogy nem tudnak-e olyan
megbízható szakemberről, akit a háztartásban előforduló kisebb meghibásodások esetén hívni lehet – számolt
be a program elindításának a szükségességéről Sajó Norbert, a Telefonos
Szeretetszolgálat vezetője.
– Sajnos sok időshöz bementek
szélhámosok, olyanok, akik csekély
munkáért sok pénzt kérnek, de az is
előfordult, hogy meglopták őket. A
másik vetülete a dolognak, hogy nagyon nehezen lehet találni olyan szakembereket, akik elvállalnak kisebb,
ház körüli javításokat, például egy
csöpögő csapét, legtöbben arra hajtanak, hogy minél nagyobb összegre tegyenek szert – mutatott rá. Így
született meg a Kiskalapács program,
hogy a szorult helyzetben lévő családoknak, kisnyugdíjasoknak segítő
kezet nyújtsanak. – Bartha András
Zsolt programfelelős, a szeretetszolgálat lelkes, pontos és megbízható önkéntese vállalta el ezt a feladatot.
Voltunk már füvet kaszálni, illetve segédkezni különféle ház körüli teendők
elvégzésében. Sikerült megőriznünk
ennek a programnak a szolgálat jellegét, ugyanis nincsen egy standard díjszabás, viszont a legtöbb helyen

annyira hálásak és elégedettek voltak
a kollégánk munkájával, hogy adománnyal támogatták a Telefonos Szeretetszolgálatot – tette hozzá Sajó
Norbert. Mint mondta, az adományok
azért is hasznosak, mivel ahhoz, hogy
önkéntesük ezt a munkát végezni
tudja, szükség van különféle eszközökre, szerszámokra. Ezek idővel elhasználódnak, tönkremennek, ezért ha
bárkinek vannak olyan szerszámai,
amelyeket felajánlana a szeretetszolgálatnak erre a célra, azokat nagy
örömmel fogadják. Az utóbbi időben
többen kérték a segítségüket faaprításhoz, amihez szükségük lenne egy
láncfűrészre, viszont a szeretetszolgálat idei költségvetéséből nem telik erre
az eszközre is, így hálásan fogadják,
ha valaki egy jó állapotban lévő láncfűrésszel vagy adománnyal támogatná őket abban, hogy a fűtési idény
közeledtével minél több idős személynek besegítsenek fát aprítani. Akik kijavításokat
szeretnének
sebb
elvégeztetni, a 0265-555-555-ös telefonszámon jelezhetik igényüket csütörtökönként 15-20 óra között. Ha
pedig olyan a probléma merül fel,
aminek a megoldása nem várhat napokig, akkor a 0741-555-555-ös számon
lehet segítséget kérni.
Továbbra is szükség van
otthoni beteggondozókra
Szintén a szükség szülte Telefonos
Szeretetszolgálat másik kezdeményezését – amelyről nemrég lapunk hasábjain is beszámoltunk –, hogy
otthoni beteggondozást vállaló személyeket toboroznak Marosvásárhelyen
és Kolozsváron. Nagyon sok család
fordul hozzájuk, mivel nem találnak
önellátásra képtelenné vált hozzátar-

tozójuk mellé gondozót, ezért a Telefonos Szeretetszolgálat célul tűzte ki
egy adatbázis létrehozását, hogy a
nehéz helyzetben lévő családokat
azonnal ki tudják segíteni. Sajó Norbert érdeklődésünkre elmondta, mintegy 15-en jelentkeztek, és egy részük
munkába is állt az érintett családoknál,
ellenben akadtak olyanok is, akik
végül visszaléptek, mivel nem felelt
meg nekik a feladat. Ismét szeretnék
meghirdetni a felhívást, ugyanis folyamatosan vannak családok, akiknek
nagy szüksége van otthoni beteggondozókra, olyanokra is, akik férfi páciens ellátását is felvállalják.
Érdeklődésünkre, hogy történt-e
előrelépés az általuk megálmodott jótékonysági lerakat megvalósításában,
amire óriási szükség van ahhoz, hogy
tárolni tudják a hozzájuk érkező adományokat – bútorokat, működőképes
háztartási gépeket, ruhaneműket –
mindaddig, amíg új gazdára lelnek,
Sajó Norbert rámutatott, érkezett egy
felajánlás egy 250 négyzetméteres telekre Marosvásárhelyen, aminek nagyon örültek, hogy végre ott
kialakíthatják a raktárt. Ellenben kiderült, hogy a terület besorolása szigorú
kritériumokhoz van kötve, mivel talajcsúszásos a helyszín, és nem engedélyezik rajta az építkezést, így sajnos
nem tudtak élni ezzel a lehetőséggel.
– Rengeteg a felajánlás, így kénytelenek vagyunk tovább keresni. Nem
ingatlant keresünk és nem telket,
hanem annak a lehetőségét, hogy a
rengeteg felajánlást tudjuk tárolni
addig, amíg megtaláljuk a helyét, azt
a családot, akinek szüksége van az
adott tárgyra – tette hozzá a Telefonos
Szeretetszolgálat vezetője.

FSLI: Huszonötezer pedagógust bocsáthatnak el

Az iskolai heti óraszám csökkentése, amely látszólag hasznos a tanulók számára, 25 ezer pedagógus elbocsátását vonhatja maga után –
hívja fel a figyelmet a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) közleménye.

A szakszervezet szerint a kezdeményezés hasznos
lehet, de csak akkor, ha más kiegészítő intézkedésekkel,
például az osztályok számának növelésével és az Iskola
utáni iskola című program országos szintű kiterjesztésével
társul. Ellenkező esetben fennáll a kockázata annak, hogy
országos konfliktus alakuljon ki az oktatásban – véli az
FSLI.
Meglátása szerint a törvény kihirdetését követően egy
sürgősségi kormányrendelettel ki kell tolni a jogszabály
hatályba lépésének időpontját.
Az FSLI szerint nem egyértelmű, hogy a gyerekek javára válna, ha kevesebbet ülnének az iskolában, mi több,
szakemberekre hivatkozva azt állítják, hogy a tanulók érdekét az szolgálná, hogy minél több időt töltsenek az iskolában úgy, hogy ezt ne robotként éljék meg, hanem
stresszmentes, hasznos időtöltésnek.
Ebben az összefüggésben rámutatnak, hogy a kerettan-

Baleset Kissármáson

tervben szereplő órák száma csökkentésének negatív hatásait úgy lehetne elkerülni, hogy módosítják az iskolai
programokat, hogy elkerüljék a tanulók kimerülését a jelenlegi, amúgy is zsúfolt tananyag további tömörítése
miatt, illetve úgy, hogy csökkentik az osztályok létszámát,
és bővítik az Iskola utáni iskola programot. Véleményük
szerint ezzel elkerülhető lenne, hogy az óraszámcsökkenés miatt elbocsássanak 25 ezer pedagógust.
Másrészt a szövetség arra figyelmeztet, hogy amennyiben a törvényt a javasolt intézkedések meghozatala nélkül
alkalmazzák, ennek a legnagyobb negatív társadalmi hatása lesz Románia ‘89 utáni történelmében.
Simion Hancescu, az FSLI elnöke szerint a törvény hatályba lépését el kell halasztani, mert a javasolt intézkedéseket „lehetetlen 2020. szeptember 1-jéig életbe
ültetni”. Ellenkező esetben – mondja a szakszervezeti
elnök – „komoly konfliktus” alakulhat ki a közoktatásban.
A szenátus plenáris ülése – döntéshozó testületként –
elfogadott hétfőn egy joszabálytervezetet, amelynek célja
a heti maximális óraszám életkor szerinti szabályozása az
iskolákban. (Agerpres)

Gyorshajtás okozta

Pénteken, október 26-án a délelőtti
órákban Kissármáson két személyautó
összeütközött, az egyik felborult. A katasztrófavédelmi felügyelőség helyszínre érkező munkatársai feszítővágó
nélkül ki tudták emelni az áldozatokat.
A balesetben három nő enyhébb sérüléseket szenvedett. A kolozsvári rendőrség szóvivője szerint a balesetet az
éles kanyarban való nagy sebesség
okozta, amelynek nyomán egyik jármű
az ellenkező forgalmi sávba sodródott
és frontálisan ütközött a szemből szabályosan jövő személyautóval. (szer)
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SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1407. sz., 2019. október 26.
Kormos István

Nagymama háza

Nincs neked házad nagymama
küllőtlen forgó csillagon,
bolyogsz Seholban, talpad fürdeti
a magadvágta kapanyom,
fejeden nagy körtéskosár,
szolgalánykorod címere,
cammog utánad csillagporban
kutya, zsiráf, szamár, teve,
kontyodra szálldos kék ökörnyál,
csont-szád agyagba olvadó.
Száz éves lennél! zúzmarát
virágzik torkomon a szó.

96 éve, 1923. október 28-án született és 42 éve,
1977. október 6-án hunyt el a kétszeres József Attiladíjas és Radnóti-díjas költő, író, műfordító, dramaturg, kiadói szerkesztő.

Alkotói világok találkozása
Nagy Székely Ildikó

Kettős tárlatnyitó a Bernády Napokon

A jelen és jövő művészeinek alkotásai
teremtettek ünnepi hangulatot a 22.
Bernády Napok hivatalos megnyitóján, csütörtök délután a Bernády Házban. A városépítő Marosvásárhelyét
festményeken és digitális grafikákon
megjelenítő művészetis középiskolások a tetőtéri galériát népesítették be
a rendezvény első órájában, ezt követően a földszinti kiállítóteremben az
atyhai művészcsoport mutatkozott
meg újra.

,

Fotó: Nagy Tibor

A Bernády városa diákszemmel című tárlat
megnyitóján elsőként Nagy Miklós Kund művészeti szakíró, a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriumi alelnöke üdvözölte
a 70 éves Művészeti Szaklíceum képviselőit. Az
alelnök megjegyezte, örülne, ha pár év múlva
mint kiforrott művészekről írhatna a fiatalokról.
– Ezek az alkotások önmagukért beszélnek. Ez a kiállítás is bizonyítja, hogy sok tehetséges diák van Marosvásárhelyen, akiket
támogatni és inspirálni kell – hangsúlyozta
Borbély László kuratóriumi elnök, majd az
alkotási technikák változatosságára tért ki, és
azt is elárulta, hogy az egyik művésznövendék teafüvet használt munkája során.

Vásárhelyi színek kavargása
Nagy Miklós Kund szakmai szemmel is
láttatta az alkotásokat. Az ötletes, jelképekkel
teli számítógépes grafikák kapcsán megjegyezte, hogy az egykori művészpedagógusok
évtizedekkel ezelőtt el sem tudták volna képzelni, hogy milyen technikákkal születnek a
mai képzőművészeti alkotások. A festmények
szín- és formavilága, kavargása Sütő első marosvásárhelyi élményeit juttatta a méltató
eszébe, amelyeket a művészeti szakíró Múzsák fellegvára című interjúkötetében jelentetett meg 19 évvel ezelőtt: „Olajzöld,
mályvaszín, kék és lila felület, homlokzat,
ablak, tetőfedés, üvegtábla kapdosta minden
irányba ámulatomat, amely végül a Városháza tornyán akadt fenn, égre törő, karcsú
könnyedségén, kalotaszegi varrottasra emlékeztető sisakfedésén.”
A diákok alkotásai Kolumbán Kántor Zita
és Nagy Annamária tanárok irányításával
születtek a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány felkérésére. A tanórák hangulatát több hétre meghatározó feladatot
Kolumbán Kántor Zita köszönte meg az alapítványnak, majd tanítványainak is köszönetet mondott, amiért komolyan vették a
kihívást, és színvonalas alkotásokkal léptek
ki az iskola falai közül.
A tárlatnyitó a fiatalok díjazásával zárult.
Festészet kategóriában Májai Varga Villő és
Pál Imola Réka különdíjat, Miklós Barbara
Emőke harmadik, Domokos Orsolya második díjat érdemelt ki, a legjobb festményért

Vinczeffy László: Kibontakozás

Fotó: Nagy Tibor

Hol van nagymama háza?
Mivel nem hitte Istent,
csak Józsefet és Máriát,
s az egyszem Fiút a szamáron.
„Mekkába mennek a szerecsenek,
ha eljössz velem, Pistika,
én Betlehembe megyek.”
Utolsó kenetét a pap
ingyenbe is ráadta volna,
de nyolc eltemetett gyerek
ködlött messziről a szemébe,
lehúnyta hát: semmit ne lásson,
eleget látott a világon.

járó jutalmat Dóczi Antónia vehette át. A digitális grafika készítői közül az alapítvány
kuratóriuma Farczádi Erikát, Böjte Zalánt és
Barát Noémit különdíjjal tüntette ki, Nagy
Kaiser-Anitának a harmadik, Szabó Orsolyának a második díjat ítélte oda, első díjjal
pedig Bíró Borbálát jutalmazta.
Fordított profil, metamorfózis
Bíró Borbála hat évvel ezelőtt, bernádys
diákként Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának és lapunk Múzsa mellékletének
közös pályázatán, a Weöres Sándor emléke
előtt tisztelgő Paripám csodaszép pejkó című
rajz- és versmondó versenyen is első díjat
nyert. Meglepetten vette tudomásul, hogy
emlékszünk még negyedik osztályos sikerére, majd készségesen tárta fel a néhai polgármestert egyedi módon, kettőzve
megjelenítő alkotásának kulisszatitkait.
– Idén, XI. osztálytól tanulunk számítógépes grafikát, így először próbáltam ki ezt a
munkafolyamatot. Első lépésként Bernády
munkásságáról gyűjtöttem információkat,
majd nekiláttam a kompozíció megtervezésének. A polgármester alakját a vásárhelyi
épületekkel, illetve bizonyos épületrészletekkel kapcsoltam össze, hogy egyféle összeolvadás, metamorfózis valósuljon meg. A
városépítő profilja az előtérben élesebben
látszik, a háttérben a halványabb, fordított
portréja jelenik meg. Ez azt jelképezi, hogy
bár Bernády földi valójában nincs közöttünk, az emléke mindig megmarad, és ha el
is halványodik, nem tűnhet el egészen, hiszen ha végigmegyünk a városon, mindenhol jelen van.
A festményéért I. díjjal jutalmazott Dóczi
Antóniától megtudtuk, hogy olajfestménnyel
(Folytatás a 4. oldalon)
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Kettős tárlatnyitó a Bernády Napokon

(Folytatás a 3. oldalról)
dolgozott, és a palettájáról lekapart, régi festéket is használt, egyebek mellett ez az újrahasznosítás adja műve egyediségét. Piros,
kék, zöld színvilágú művét három héten át
készítette.
Bach-muzsika, Karinthy-próza
Az ünnepség második felében a művészetek találkozásának lehetett sokadjára szemés fültanúja a Bernády Ház közönsége. A
földszinti kiállítóteremben visszatérő vendég,
a Művészek Atyhai Társasága festményeit és
kisplasztikáit vehették szemügyre az érdeklődők a tárlatnyitó előtti percekben, a vizuális
élményhez Szvjatoszlav Perepelitsia gordonkaművész biztosított zenei hátteret. A tulajdonképpeni megnyitó alaphangját szintén a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ukrajnai művészének Bach-muzsikája adta meg,
majd Gyéresi Júlia színművésznő Karinthy
Frigyesnek a kimondhatatlan kifejezésére törekvő művész erőfeszítéseiről szóló rövidprózáját olvasta fel.
A héttagú atyhai művészcsoport – Berze
Imre, Bocskay Vince, Kuti Botond, Kuti
Dénes, Sánta Csaba, Vargha Mihály és Vinczeffy László – közös tárlatát, az Arányt
Vargha Fruzsina fiatal művészettörténész
méltatta. Vargha Fruzsina Róth Miksa mozaikművészetét állította párhuzamba a kiállítással, amelyen „egyfajta mozaikmű darabjait
láthatjuk megmutatkozni külön-külön, a
képet pedig, egységében szemlélve, egészében is. Hiszen az egyes műalkotások mind
egy-egy művészegyéniség megmutatkozását
tükrözik, különböző generációk és életkorok
alkotói stílusát. Mégis az egyes darabkák
összességükben képezik a Művészek Atyhai
Társaságának immár 6. éve működő csoportját.”

Festmények, szobrok párbeszéde
A művészettörténész egyenként körvonalazta a hét alkotói világot, de mindenekelőtt
„a csoport egységét adó közös fonal, a közösségért való tenni akarás és a képzőművészethez való elfogulatlan viszonyulásmód”
jelentőségét emelte ki. Az egyéni elemzések
sora a csoport szülő- és nevelőatyja,
Vinczeffy László művészetével kezdődött.
„Művein szó szerint kidomborodnak azok
a lehetőségek, amelyek a festészetben segédeszközként benne rejlenek. A faktúratechnika
egy olyan szemléletet enged kibontakozni,
mely előtérbe helyezi a különböző hatásokat,
kontrasztokat, közelíti a néző felé az amúgy
statikusnak mondható műalkotást. A festmények szinte megelevednek, tapinthatókká válnak, életre kelnek.”
Kuti Dénes munkáin a színekre, az aprólékos kidolgozásokra, a néha fotográfiaszerű
részletekre hívta fel a figyelmet a méltató.
„Közelítenünk, hunyorítanunk kell, használnunk kell a terem fényeit, hogy valóban felfedezzük az apró lila foltokat a nagy zöld
mezőben, a tükrök és színek adta mélységek
világát.”
A két festészeti paletta között Kuti Botond
képezi az átmenetet. „A fiatal festőnél jelen
van a lendületesség, a többdimenziós alkotói
mód és a hagyományozódás felé húzás egyaránt” – hallhattuk a méltatótól.
Bocskay Vince szobrai kapcsán Vargha
Fruzsina így fogalmazott: „Alkotásai a bronz
súlyával és keménységével hatnak. Az egyes
szobrok önállók, mondhatni egyéniségek.
(…) Különálló kis történeteket mesélnek,
melyeknek a magja maga a műalkotás, és
amikhez a részleteket megtaláljuk a patina
kékeszöld színében, a mintázás lágyságában
vagy éppen durvaságában.”
Sánta Csaba szobrászművész alkotói világából a művészettörténész a játékosságot, az

Kuti Botond: Evocatio III.

50 éve halt meg Jack Kerouac

Ötven éve, 1969. október 21-én halt
meg Jack Kerouac amerikai író, a beatmozgalom névadója, az Úton című
kultuszmű szerzője. Az MTVA Sajtóadatbankjának portréja:

„Az életem egy farm lesz, ahol magam termelem meg az ennivalómat. Nem csinálok
semmit, csak ülök egy fa alatt, amíg nőnek a
növényeim, a saját boromat iszom, regényeket írok, hogy nemesítsem a lelkemet, játszom a srácaimmal, és fütyülök a
nyomorultakra” – írta naplójába Kerouac
1948-ban. Mindebből azonban csak a regényírás valósult meg a kanadai francia emigráns
családból származó író életében.
Jean-Louis Lebris de Kérouac néven született a massachusettsi Lowellben 1922. március 12-én. Angolul csak az általános
iskolában tanult meg, és kamaszévei végéig
gyengén beszélte a nyelvet, édesanyjával,
akivel nagyon bensőséges volt a viszonya,
mindig franciául társalgott. Komoly kisgyerek volt, sokat olvasott, és maga is kísérletezett
rövidebb
írásokkal.
A
középiskola elvégzése után, kiváló futball-

teljesítményének köszönhetően ösztöndíjat
szerzett a New York-i Columbia Egyetemre. Itt kötött életre szóló barátságot a
költő Allen Ginsberggel, az író William S.
Burroughs-zal és Neal Cassadyvel. Az
együtt töltött napok, a közös csavargások,
nagy ivászatok a Kerouac-próza meghatározó elemei lettek.
Az egyetemnek egy sérülés miatt hátat kellett fordítania, így 1942-ben beállt a haditengerészethez, ahonnan szkizoid személyisége
miatt leszerelték, ettől kezdve kereskedelmi
hajókon dolgozott tengerészként. Ebben az
időben írta meg első regényét The Sea is My
Brother címmel, de a művet csak 2011-ben
adták ki, keletkezésekor az író maga sem
gondolt publikálásra. Leszerelése után beutazta az Egyesült Államokat és Mexikót, mindenféle munkát elvállalt, többek közt volt
vasutas és erdőőr is. Mindeközben írónak készült, azt remélte, hogy ez lesz a fő megélhetési forrása. 1950-ben meg is jelent a The
Town and the City című regénye, amelyre a
kritikusok felfigyeltek ugyan, mégsem lett sikerkönyv.

A kiugrásra hét évet várnia kellett, ezalatt
Neal Cassady társaságában beutazta az országot. Ebből az utazásból született meg az
Úton című regény, amely Ginsberg Üvöltése
mellett a beatmozgalom egyik bibliája lett.
Az alapötletet így foglalta össze: „Két srác
autóstoppol Kaliforniában, kutatva valami
után, amit nem igazán találnak meg, elvesztik magukat az úton, visszajönnek valami
másban reménykedve.” A könyvet egy 37
méter hosszú, összeragasztott papírcsíkra
írta, ezt fűzte be írógépébe, hogy ne kelljen
gondolatait papírcserével megszakítani. A
szövegben nem használt sem bekezdéseket,
sem vesszőket, így 1951 áprilisában, húsz
nap alatt be is fejezte művét, de a – jócskán
megkurtított – kiadásra 1957-ig várnia kellett.
Az Úton valóságos mítoszt teremtett, mert
leginkább arról szólt, ami az akkori huszonéveseknek hiányzott: a szabadság szükségéről
és a megszerzett szabadságról, a fogyasztói
társadalomból való kitörésről és a másság,
mindennemű deviancia létjogosultságáról.
Bár a siker ráirányította a figyelmet, nem-

absztrakciót, a másságra fókuszálást emelte
ki. „A nonfiguratív elemek, kompozíciók átviszik a nézőt egy egyéni mitológiába” – tette
hozzá a művészettörténész, aki a Vargha Mihály által „beszéltetett fadarabokban” hasonló jelleget fedezett fel: „Egyfajta
spiritualitást feltételez az a bizonyosság és
hit, mellyel a szobrász a természet adta változókhoz viszonyul.”
Berze Imre vésőkészletének darabjait
Vargha Fruzsina az alábbi jelzőkkel azonosította: „őszinteség, anyagszerűség, moduláció,
erő, dinamizmus”. A méltató a művész minimalista formaképzését is kiemelte, amely „rájátszik az ellentétek hatásaira, az előző korok
szobrászatának vívmányaira, és egyesíti őket
a mai alkotó gondolatvilágával.”
Az átfogó elemzés után a művészcsoport
nevében Kuti Dénes köszönte meg a lehetőséget az újabb megmutatkozásra. A 22. Bernády Napok megnyitója egy pohár pezsgő
melletti kötetlen beszélgetéssel zárult. A művészetis diákok és az atyhai művészcsoport
tárlata az elkövetkezőkben is megtekinthető
a városépítő nevét viselő Házban.

igen tudott mit kezdeni vele. Egyre inkább
befelé fordult, legszívesebben otthon ült és
írt, és küzdött – nem sok sikerrel – alkoholés drogproblémáival. Fontos, főként önéletrajzi ihletésű művei születtek ekkoriban: a
Dharma hobók, a Senkiháziak, a Magányos
utazó, a Művésztelep. Élete utolsó éveiben
érdeklődése egyre inkább a misztika és a zen
buddhizmus eszméi felé fordult, életrajzot is
írt Buddháról.
Jack Kerouac 1969. október 21-én a floridai St. Petersburgben halt meg májzsugorban.
Szülővárosában temették el, síremlékét 1988ban avatták fel. Nevét viseli a coloradói Boulderben alapított tibeti buddhista Naropa
Egyetem Jack Kerouac Testetlen Poétikaiskolája. 2007-ben posztumusz megkapta a lowelli Massachusetts Egyetem egyik
tiszteletbeli doktori címét.
Az Úton eredeti, vágatlan verzióját 2007ben adták ki Amerikában, magyar fordítása
2011-ben jelent meg. A kultikus műből 2012ben film is készült Walter Salles rendezésében, Sam Riley főszereplésével. Ugyanebben
az évben az író tiszteletére rendezett lowelli
irodalmi fesztivál keretében mutatták be Kerouac egyetlen drámáját, a háromfelvonásos
Beat Generation című darabot.
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Vásárhelyi csillagok

Születésnapi beszélgetés a 80 éves Deé Nagy Anikó bibliográfussal, íróval

Székely Ferenc

– Bár egy ideje Egerben él, Ön
tősgyökeres marosvásárhelyi. Meséljen szüleiről és gyermekéveiről.
– 1939. október 10-én születtem
Marosvásárhelyen. Édesanyám,
Dósa Anna, a lőrincfalvi református
pap hét lányának egyike volt. Rendkívüli kézügyességgel megáldott
asszony; gyönyörűen varrt, hímzett,
jó gazdasszonyként vezette a háztartást. Édesapám, Nagy Károly,
sokgyermekes családba született. A
kilenc testvér közül egyedül ő végzett felsőbb iskolát; a marosvásárhelyi Református Kollégiumban
érettségizett, majd jogot tanult.
Nemzeti érzelmű, vallásos ember
volt, aki szívvel-lélekkel szolgálta
egyházát. Minthogy egyetlen gyermek voltam, szüleim minden figyelme rám összpontosult. Nagyon
figyeltek a taníttatásomra; iskolán
kívül német nyelvre, zenére taníttattak. Tíz évet jártam a vásárhelyi zeneiskolába, kínoztam a zongorát, de
mindebből csak a komolyzene kissé
fájdalmas szeretete maradt meg
bennem.
– Hova járt iskolába?
– Az akkori 4-es számú leányiskolába, ahol tíz osztály után érettségiztünk, amolyan gyorstalpalással.
Mindig éreztem például a természettudományos alapozás hiányát.
Akkor még nem volt határozott elképzelésem a pályaválasztásról, oda
mentem, ahova osztálytársaim nagy
része: a marosvásárhelyi orvosi
egyetemre. Csakhogy az általános
orvosin elért 8,30-as média nem
volt elég. Gyermekgyógyászatra,
gyógyszerészetire alacsonyabb pontozással bekerültem volna. Különösen édesanyámat viselte meg a
dolog, én kaptam egy esztendőt,
hogy végre kedvemre olvashassak.
Szinte szenvedélyem volt az olvasás. Mindent, ami kezem ügyébe
került, elolvastam. Édesapám egy
nap azzal állt elő, hogy Kolozsváron – akkor még külön volt a Bolyai
Egyetem – német szakot indítanak,
menjek oda. És én mentem. Mindössze négyünket vettek fel a magyar
mellékszakra. Ez volt életem egyik
legjobb döntése, mert évekkel később ezért kerülhettem a Tékába.

Pál Imola Réka, XI. osztályos

– Hogyan emlékszik a kolozsvári évekre, a városra?
– Talán életem legszebb öt esztendejét töltöttem Kolozsváron.
Első élményem egy diákgyűlés
volt, amit az ‘56-os események után
tartottak; a részvétellel vádolt diákokat kizárták, később sokuk börtönbe került. De jöttek a szép
tanulmányok! Német és magyar
irodalom, Németország földrajza,
története, esztétika németül. Volt
mit tanulni, olvasni. Egyetemi
könyvtár, kari könyvtár, s ott voltak
a remek kulturális lehetőségek:
koncertek, színház, opera, irodalmi
körök; mindenhova elmentünk,
minden érdekelt. Nem köteleztem
el magam semmire; a német és a
magyar nyelvészeti katedrán is feladatokat akartak adni, nem vállaltam, hisz olyan mérhetetlenül sok
szépre kellett fusson a szabadidő.
Vakációra is nehéz szívvel mentem,
annyira kedveltem a kolozsvári
életet. Doktorálni is azért mentem
vissza szívesen, hogy legyen ürügyem Kolozsvárra járni.
– Kire emlékszik a tanárok
közül, akik meghatározták szakmai
pályafutását?
– A pályámat mindig nagyszerű
emberek irányították. Csehi Gyula
professzor csak első éven tanított,
de emlékezett rám, és amikor a Tékában járt a ’60-as évek derekán,
azt mondta: aki olyan szerencsés,
hogy Teleki Sámuel könyvtárában

dolgozhat, annak kötelessége vele
foglalkoznia. Később így iratkoztam be hozzá doktorálni ezzel a témával.
Emlékezetesek
még
számomra Szabó Györgynek az
egyetemes irodalomból, Harald
Krassernek a német irodalomból és
Antal Árpádnak a magyar irodalomból tartott előadásai. Pályámat
jelentős mértékben Benkő Samu
irányította – de nem csupán unokatestvéri minőségében... Lényegében
ő is csak akkor figyelt fel rám, amikor a Tékába kerültem. Attól
kezdve „feladatokkal” látott el. Kérésére rekonstruáltam a két Bolyai
magánkönyvtárát. Természetesen a
Teleki Sámuellel való foglalkozásom is számos tőle jövő ötlettel gazdagodott. No, és az állandó
számonkérés – ez mind jó hajtóerőnek bizonyult.
– Hová kapta a kinevezést 1962ben?
– Annak ellenére, hogy államvizsga után Bukarestben évfolyamelsőként választhattam a megadott
némettanári állások közül, annyira
felkészületlenül mentem oda, hogy
a román helynevek közül csupán a
Mădăraş tűnt ismerősnek. És ezt
kértem! De sohase mentem oda,
mert közben férjhez mentem, s a
Vásárhelytől 15 kilométerre lévő
Póka községbe kerültem. Némettanárként franciát és magyart tanítottam az 5-8. osztályban. A vidék
addig csak könyvekből ismert világához kerültem testközelbe. Ezt nagyon élveztem, annak ellenére,
hogy a kollektivizálás finisében agrármérnök férjemet inkább ellenségnek nézték, mint barátnak…
Engem, a „tanárnőt” jobban elfogadtak... Aztán ott volt a tanulók színes világa, a Tamási Áron-féle
Ábelektől kezdve egészen a tájékozatlan kis falusi gyerekekig, akik a
8. osztály végén azt sem tudták, mi
az, hogy gimnázium, főiskola, egyetem. Nem úgy, mint egyik kedves
tanítványom, Ötvös József, aki a kolozsvári teológián jeleskedett, s
nemrég a Vártemplom lelkészeként
ment nyugdíjba.
– Póka után elég hamar következett Marosvásárhely.
– 1963-ban született András
fiunk, senkinek nem kívánok nála
jobb gyereket! Egy alkalommal felrobbant a fűrészporos kályhánk. Ő
épp abban a szobában aludt. Ez is
egyre jobban megerősítette bennünk
a törekvést: vissza kell költöznünk
Vásárhelyre! Előbb én kaptam állást,
férjem még sokáig ingázott Póka és
Marosvásárhely között. Nehéz évek
voltak, de akkor kaptam életem
egyik legnagyobb adományát: a Teleki Téka könyvtárosa lettem.
– 1965-től ’81-ig volt a Teleki
Téka bibliográfusa. Miből állt ez a
munka?
– A könyvtárban szinte minden
munkafolyamatba bekapcsolódtam:
könyvek költöztetése, cipekedés,
leltározás, régi könyvek feldolgozása, bibliográfiák készítése – így
ismerkedtem az állománnyal. Tudott dolog, a Teleki Téka gyűjteményén kívül itt őrzik a Református
Kollégium 80.000 kötetes nagykönyvtárát, de idekerült például az
államosítás után a mikházi ferencesek régi könyvtára és sok más kisebb gyűjtemény. Emlékszem,
feladatul kaptam a kolozsvári egyetemi tanár, Turnowsky Sándor
könyvtára cédulakatalógusának elkészítését. Bevallom – minthogy
épp akkor ünnepeltük Ady születésének 100. évfordulóját (1977 –
szerk. megj.) – titokban nagy élvezettel olvastam bele a gyűjtemény-

ben lévő sok-sok Ady-kötet első kiadásába.
– Kik dolgoztak akkor Önnel?
Volt-e román ajkú kolléga is, vagy
erre azért nem volt „szükség”, mert
a Téka értelemszerűen magyar
közintézmény?
– 1962-ben a Teleki Téka és a
Bolyaiak nevét viselő kollégiumi
könyvtár egyesítéséről döntött az
akkori néptanács végrehajtó bizottsága. Néhány nyugodtabb év következett, majd lassanként elveszítette
önállóságát a Teleki–Bolyai könyvtár, és a közel 200.000-es, zömmel
régi könyvet őrző gyűjtemény a
helyi megyei könyvtár fennhatósága
alá került. Amikor 1964-ben bekerültem a könyvtár személyi állományába, két román kolléganővel
dolgoztam együtt. Később ezek távozása, illetve nyugdíjazása után
újabb két-három – magyarul és idegen nyelvet is beszélő – román munkatársam lett. Minthogy ők művelt,
előítéletektől mentes emberek voltak, zökkenőmentesen, baráti légkörben ment az együtt munkálkodás.
– Mennyire figyelték az oda bejáró magyar kutatókat a biztonságiak?
– Annak idején a könyvtár olvasótermét csak azok használhatták,
akik munkahelyükről kutatói ajánlást hoztak. Különböző témákkal
foglalkoztak az olvasók, és nem állítom, hogy minden esetben a hivatalos elvárásoknak megfelelőek
voltak ezek a kutatói igények. Nagyon sokszor a magyar múltat, történelmet, művelődési életet érintő
kérdésekhez kerestek adatokat. Sok
esetben a könyvtáros tájékozottsága, anyagismerete segítette vagy
gátolta a kutatás mélységét... A
könyvtár az olvasók mellett a látogatókat is kiszolgálja. A magánlátogatókon kívül az iskolák, szervezett
külföldi turistacsoportok vezetése is
a könyvtárosok kötelességei közé
tartozik. Elvileg tájékoztatni kellett
az „illetékeseket” a látogatók által
feltett „kényes” kérdésekről. Sok
múlott a könyvtáros „jóindulatán”...
– 1981-ben kinevezték részlegvezetőnek. Ez csak adminisztratív
funkció volt, vagy más kötelezettséggel is járt?
– A Teleki–Bolyai könyvtár a
Maros Megyei Könyvtár igazgatása
alatt állt, és áll ma is. Részlegvezetőként a könyvtárban folyó szakmai
munka megszervezése volt a feladatom. És természetesen felelős voltam az ott történtekért. Bizony
cselezni kellett, hogy a fentről jövő
intézkedéseket megkerülve megőrizzük a Teleki–Bolyai könyvtár
magyar szempontból fontos „szokásait”. Ilyen volt például az, hogy a
Téka nagytermében lévő állandó
könyvkiállításon és az évközben
rendezett időszaki kiállításokon a
kiállított anyagról román és magyar
nyelvű magyarázó cédulákat készítettünk. Egy alkalommal jött az
ukáz, hogy a magyar nyelvű szöveget el kell tüntetni. Én ezt nem tettem meg, addig odáztam a dolgot,
míg egy magyarországi hivatalos
állami küldöttség látogatása alkalmával nagyon is jól jöttek a magyar
feliratok... Akkor mondtam a hivatalos kísérőnek: lám, milyen jó,
hogy megvannak a kétnyelvű magyarázó szövegek. Ezután többet
nem került szóba ez a téma.
– Mit kutatott a hosszú évek
során a Teleki–Bolyai könytárban?
– 1968-ban Csehi Gyula profeszszor konkrét feladatként adta ki:
iratkozzam be hozzá, s doktorálás
ürügyén készítsem el Teleki Sámuel
monográfiáját. Művelődéstörténetünk e rendkívül fontos szereplőjéről mindeddig nem sok érdemi
anyag jelent meg. Szinte hihetetlen,
mikor elkezdtem a kutatást, sok,
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addig teljesen „kutattalan” levéltári
anyagot találtam. Teleki Sámuel levelezését, családi vonatkozású iratait böngésztem Marosvásárhelyen,
Kolozsváron, Budapesten. Disszertációm címe, Teleki Sámuel irodalomtörténeti jelentősége nem fedi
teljesen a dolgozat témáját, de a
Babeş–Bolyai Egyetem irodalmi
tanszékén ezt a címet lehetett elfogadtatni. Aztán az eredmény az lett,
hogy a 600 oldalas disszertáció felölelte a könyvtáralapító Teleki Sámuel
életrajzát,
gazdag
munkásságának szinte minden területét. Összeállítottam Teleki hatalmas levelezésének egy kis
regestrumát is. A kutatást a disszertáció megvédése után is folytattam,
és később, ennek eredményeként,
néhány kötet és több dolgozat, tanulmány látott napvilágot. Sokszor
magyar, román és német nyelvű
előadásokkal vittem Teleki Sámuel
hírét hazai és külföldi konferenciákra, rendezvényekre. Kötetként
először 1976-ban jelent meg Teleki
Sámuel és a Teleki Téka című kis
könyv a Kriterion Téka sorozatában. 1997-ben az Erdélyi MúzeumEgyesület
kiadásában
A
könyvtáralapító Teleki Sámuel címmel látott napvilágot az addigi kutatásaim eredményeit összefoglaló
nagyobb monográfia. 2001-ben a
budapesti Balassi Kiadónál jelent
meg A marosvásárhelyi Teleki–Bolyai könyvtár ex librisei című kötet.
2011-ben a marosvásárhelyi Mentor
Kiadónál látott napvilágot a Laus
libri című kötet. Ebben a Teleki–
Bolyai könyvtár 15-16. századi kiadványain található nyomdász- és
kiadójelvényeket dolgoztam fel.
2002-ben ünnepeltük a Teleki Téka
megnyitásának 200. évfordulóját.
Ez alkalommal az Országos Széchényi Könyvtár, Monok István főigazgató javaslatára, megjelentette
a Bibliotheca Samuelis com. Teleki
de Szék Pars Quinta c. kötetet. Ez a
Teleki könyvtár négykötetes nyomtatott katalógusának a folytatása.
Teleki ugyanis a Bécsben 1819-ben
kiadott negyedik katalóguskötet
után tovább folytatja a könyvek
gyűjtését. Tervezi az ötödik kötet
kiadását is. Levelezésében találtam
egy információt, hogy a katalógus
ötödik kötetének kéziratát elküldték
Kolozsvárra Teleki leányához, Máriához. A jószerencsén múlott, hogy
az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltári gyűjteményében rábukkantam a
nyomtatásra előkészített ötödik
kötet kéziratára. Ugyanebben az
évben, a jeles évforduló tiszteletére,
megjelentettük a Teleki Téka emlékkönyvet. Ebben a Téka munkatársai,
hazai és külföldi kutatók írtak Teleki Sámuelről, gyűjteményéről, a
Teleki–Bolyai könyvtárban folytatott kutatások eredményeiről. Én a
Teleki Téka második világháborút
követő 50 esztendejének eseményeit tárgyaltam egy nagyobb lélegzetű tanulmányban. A Teleki–
Bolyai könyvtárban eltöltött negyven esztendő során, kíváncsi
könyvtárosként sok mindent megtudtam a könyvek összegyűjtéséről,
az állományról, a könyvtárban őrzött ritkaságokról. Figyelmem fókuszában mindig a könyvtáralapító
Teleki Sámuel állt, de időről időre
számot adtam az elém kerülő többi
témáról is. 2007-ben a csíkszeredai
Pallas-Akadémia Könyvkiadónál jelent meg ezekből összeállított kötetem, a Gondolatok a marosvásárhelyi Teleki Tékából címmel. Ebben
olvashattak az érdeklődők a könyvtárban őrzött régi bibliákról, a marosvásárhelyi kaszinó történetéről,
a közjó szolgálatában sokat tevő és
Marosvásárhelyhez kötődő Mátyus
Istvánról és Koncz Józsefről.
(Folytatás a 6. oldalon)
Támogatók:
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Sofrónia és a padlizsánok

Sebestyén Mihály

„Sofrónia, kinek kedélye csak ingott az
önvád és önbálványzás közt, most, mint láttuk, hosszasan legelteté szemeit saját képén.
Feltűrt balkarja, e tömör és kerek, e vakítófehér, e tökéletes kar, melyet Afrodite szobra
is irigyelhetett volna, bontakozó pongyoláján
nyugvók, mig jobbját, melyre fejét támosztotta, sötét fürtök takarták, és picziny lábujjai
egy zsámoly szélét alig illették.”1
A kigöndörödő hosszú mondat arra késztette hősünket (tudniilik másutt mint hős teljesen ismeretlen), hogy bemenjen a kamrába,
amely a hosszú unalmas télre készen rakottan
roskadozott, és bel-éléskamra spájzi bőségében a zavarosban halásszon. Egyenként megforgatta a kicsiny piknikus üvegeket,
amelyekben meggykompót szilárdult, a hasas
uborkásokon túl felfedezte a három nyárral
azelőtt eltett barackkompót sárgából már elfeketült féltekéit, amelynek nyersanyagát
nem kis áldozatok árán cipelte haza a közelinek távolról sem mondható piacról.
Az árusok már ösmerték, némelyik emlékeztette őt hangos szóval, hogy a tavaly
ilyenkor tőle vette meg a 15 kiló gogost,
amelynek pritaminos nevét nem szívesen ejtette ki. Ez persze lehetett egyéni fakszni is,
ebbe, javasolom, ne menjünk bele, de abban
sem lehetünk biztosak, hogy nem valamelyik
felmenőjétől örökölte a házzal és Kemény
Zsigmond összes regényeivel együtt.
Felesége mindenesetre még a kiragadott
példamondat felét sem volt hajlandó meghallgatni, inkább kilépett a balkonra teríteni.
Ebből is látszik, hogy hasznos, családközpontú munkavégzését akasztotta meg egy
ilyen csavaros, pompomszavakkal feltöltött
mondattal. Meg is jegyezte az asszony: na
látod, ezért nem olvas ma már senki sem
KZS-t.
Ebben speciel igaza volt, de azért az egyetemek és főiskolák államvizsgásai, ha semmi
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másra már nem futja fantáziájukból, engednek a tanszékvezető tanár (tanársegéd, gyakornok, nyugalmazott segédprofesszor,
docens, violens) rábeszélésének, és kázséznak
egy jóízűt. És azután soha többé nem olvanak
egy sort sem tőle. Igaz, a volt vizsgázó sem
ír több esszét, hiszen erre semmi szükség, inkább órák után a piacon vág keresztül, hazamenetel előtt bevásárol, szemez a
paradicsomhalmokkal, paprikadombokkal
és gogosfennsíkokkal, a görögdinnye-csábításokkal, végül is csak egy lecelefántozott
negyed dinnyét enged meg magának, a férfinak, férjének egyébiránt, aki különben
egész magán- és személyi könyvtárakat örökölt a hetvenes években, amikor rokonai
sorra elhunytak vagy merészen és 80 évesen
józanságukat hátrahagyva kivándoroltak a
négy lehetséges égtáj felé, csupán egy kisebb, jól kongó sárgadinnyével kedveskedik, amit majd odaborít miegyebekkel
vegyesen a konyhaasztalra, amely viaszosvászonnal van borítva, és a reggeli morzsáit
még senki nem takarította el vizes ronggyal.
A padlizsánokkal sok dolog lesz, télire is
el kellene raktározni. Lesütni, meghéjazni és
bevágni nejlonzacskókban a mélyhűtőbe,
amely Kemény Zsigmond korában még teljesen ismeretlen volt, az írónak valószínűleg
Pesten az Angol Királynőben nem is volt
éléskamrája, hiszen ha evett, akkor a brit–magyar királynő vendége volt, sebtében felkapott valamit a közös skandináv asztalról, és
máris sietett a közéletbe. Leintett egy konflist, vagy gyalog indult a Sándor-palotába, a
redakcióba, a Nemzeti Kaszinóba, Deák Ferenchez egy kiegyezéses teára. És bánták közösen a forradalmat.
Azért megnézte volna a Sofronia lábujjait,
amelyek alig érintik a zsámolyt. De erre ma
már semmi lehetőség, ugyanis akit Sofroniának hívnak, az nem lehet magyar, egyáltalán
nem beszélnek a Sofroniák magyarul, legfennebb egy kicsit franciául, és főleg gagyognak

Vásárhelyi csillagok

(Folytatás az 5. oldalról)
– Miért döntöttek úgy, hogy kitelepednek
Egerbe, e csodálatosan szép városba?
– Semmi esetre sem a város szépségéért
történt ez, hiszen számomra máig a legszebb
város Marosvásárhely. A fiam mint faipari
mérnök itt kapott állást, és mi utána jöttünk.
Feleségével a közelünkben lakik. A fiam
aktív részese a közéletnek: a helyi református
egyház presbitere, és mi mindenben mellette
állunk. És hogy jó lépés volt ideköltözésünk,
azt igazolják az azóta történt események is:
férjem nyolc éve elvesztette látását, teljesen
rám van utalva, és én gyermekeim segítsége
nélkül nem tudnám maradéktalanul ellátni ezt
a feladatot. Ami idő marad, igyekszem él-

vezni az említett egri szépségeket, a színház
által nyújtott élményeket.
– Kikkel tart fenn jó, baráti kapcsolatot
a vásárhelyiek közül?
– Akivel csak lehet. Barátnőim, egykori
kollégáim tájékoztatnak a vásárhelyi életről.
Egyébként nem lennék nagy Facebook-rajongó, de hálás vagyok, hogy azt is tudom,
mi megy a színházban, mi a csütörtöki koncert programja. Így már könnyebben lehet a
szülővárostól távol élni… És a Téka! Az ott
dolgozó munkatársak segítenek a Téka hiányát is megélni. Jó példa erre a nemrég megjelent könyvem, illetve könyvünk; László
Lórántot kértem meg, hogy másoljuk le és
adjuk ki Teleki feleségének, iktári Bethlen
Zsuzsannának a Tékában őrzött kéziratos sza-

angolul, ahogy az egy mai milfhez (középkorú háziasszonyhoz, otthon őrzött feleséghez) illik, és akit annyira kedvelnek a
pornófilmecskék eseti ábrázolása folytán az
alkotók. A megengedhető olcsó szex vámszedői. Meg aztán egy egyetlen lábujjas Szofróniával sem hozta őt össze a sors.
Egyébként, és nem futólag megjegyezve,
emberünket a padlizsánok valamiféle szerb
félkatonai bandára emlékeztetik, mármint a
megnevezés ilyen képzeteket hoz felszínre,
akik éjszaka betörnek a békésen alvó horvát
vagy bosnyák falvakba, felkeltik a bírót és
mindenki szeme láttára kivégzik, a nőket
megerőszakolják, a férfiakat kikötik a szolgafához, a gyermekek között édességet,
német tejcsokoládét és marcipánt osztanak
szét. A padlizsánoktól rettegtek évtizedeken
át délszláv mutatványosok, szacharinárusok,
nemezcsizma-készítők, vargák, kalácssütők
és olajütők, hiszen soha nem lehetett tudni,
mikor támadnak lesből, váratlanul. Akadtak
azért falvak, amelyek évtizedeken keresztül
úgy akarták elkerülni a kegyetlenkedéseket,
hogy nem választottak maguk közül bírót, így
nem volt kit felkötni elrettentő példa gyanánt,
és talán a sokkal kíméletlenebb következményektől is megszabadulhatnak, remélték.
A padlizsánok történetét, pszichológiáját, ideológiáját többen is megírták, és művüket felajánlották különféle kiadóknak, de
soha nem jelent meg egyetlen összefoglaló,
tájékoztató monográfia, mert a kéziratok
éppen a nyomdába adás előtt eltűntek. Nem
tudta senki sem, hová lettek, mondanunk
sem kell, hogy senki nem vállalta a felelősséget a rosszul őrzött kézirat eltűnését illetően.
Na és itt van a fehér márványkar esete is.
A milói Vénusznak letörték a karját, hogy
senkit se csábítson. Eltávolították, valamelyik
másik múzeumban állították ki évezredekkel
később, és még soha senki nem akadt, aki
össze próbálta volna illeszteni a párizsi testtel, hátha tényleg a milói fehérnép végtagjai.
Pedig ma már vannak kompjuteres szimulátorok, mindent össze
lehet fotóstoppolni, a narancslé dobozos kiszerelését
a
villanyos
útkaparóval, a keresztelőkápolnát a csernobili
atomtemetővel. A lehetőségek úgyszólván végtelenek.
Azt is olvasta valahol,
hogy a nő karjait már
jóval korábban kiemelték, de lusták voltak tovább
ásni,
akkor
meglelték volna nő egészét (maradékát?), és elvitték,
eladták
a
padlizsánok uralta mitrovicai
ócskapiacon,
ahol egy angol gyűjtő
vette meg. Nem tudta,
mit is szerzett meg, mindenesetre meggazdagodott, ebbe a világpolitika
is besegített jócskán,

ugyanis a karokat megrajzoltatta egy ügyes
középszerű grafikussal (neve sajnos nem maradt az utókorra), és felhasználta az első világháború
idején
azokban
az
újsághirdetésekben, amelyeken kitűnően működő, finoman hajló, az igazi tökéletes illúzióját ígérő művégtagokat reklámozott. Dűlt
hozzá a pénz. Méltatlan fia azonban igyekezett megszabadulni apja régiséggyűjteményétől, és potom pénzért eladta egy kanadai
magyar származú lókupecnek, akit karcagi
rokonainak otthonában öltek meg az oda beszivárgott rác padlizsánok, akik ismét eladták egy svéd gyufagyárosnak. Nos, a
nyomok itt végleg elvesznek, nem tudjuk, mi
történt a továbbiakban a milói Vénusz feltételezett karjaival. (Vagy karjával? Érdekes,
neki azt mondta a tanító nénije egyszer, hogy
a páros testrészeket, ha egyszerre említjük
őket, akkor azt egyes számban használjuk
még birtokos formában is.) De sajnos – hogy
mondjunk egy pesszimista vicceset – neki
nincsenek birtokában valódi régiségek.
Hacsak azokra a feketülő barackkompótokra nem gondol, amelyek napok óta állnak
a konyhai munkaasztal sarkában, és arra várnak, hogy egy bátor ember beléjük kóstoljon,
megállapítsa fogyaszthatóságukat és/vagy
végleg a sokat szenvedett kisvécébe zúdítsa,
illetve feltálalja mindenre felkészített családi
együttesének.
Remélhetőleg nem jár úgy, amennyiben
tényleg fogyasztható, mint a KZS-nak tulajdonított mondattal. Tartozunk az igazságnak
annyival, miszerint csak úgy találomra lapozott bele a kötetbe, amelyet a Singer és Wolfner adott ki, tulajdonképpen oda nyílott ki a
szövegegyüttes, tele pompásabbnál pompásabb mondatokkal, amiket nem lehetett egy
szuszra elolvasni, ezért tartott olyan sokáig
annak idején, míg valaki a regény végére ért,
addigra – hadd gonoszkodjunk egy kicsit – a
lánya is özvegy lett.
És megfordítva az sem elképzelhetetlen,
hogy Gyulai Pál írt volna egy regényt Kemény Zsigmondról, elvégre kortársak voltak, mindketten erdélyiek, mindketten a
fővárosban töltötték redakciókban életük
nagy részét. Írhattak volna vezércikket a
Pesti Naplóban a padlizsánok garázdálkodásáról, példának okáért. És végtére is Gyulai Pál lehetett volna nevelő (nem névelő) a
Kemény-kastélyban, ha a kastély tulajdonosa megnősült volna és szép családot alapított volna. De puszta volt a kamara, ezért
is hívják a falut ma is – mondta a felesége,
aki ért az efféle nyelvészeti cukiságokhoz –
Pusztakamarásnak. Ilyformán Gyulai elszegődött a Telekiekhez Gernyeszegre. És az a
másik Gyulai Pál, akiről regényt hömpölyögtetett Kemény uram, az meg Gernyeszegtől nem messze, Abafáján élt.
Gyalogszerrel negyednap, szekéren egyórányira van. Ott is gyilkolták meg az erdélyi
magyar orvost, humanistát, történetírót, fejedelmi titkárt, a krakkói erdélyi kancellária alkancellárját.
Nem tudjuk, milyen szerepe volt ebben, ha
volt egyáltalán, Zsigmond báró őseinek vagy
a padlizsán martalócoknak.
1
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kácskönyvét. Jó közmunka volt, és az eredmény: a Kriterion Könyvkiadó jóvoltából
megjelent Gróf iktári Bethlen Zsuzsanna és
szakácskönyve.
– Mivel foglalkozik jelenleg, mik a tervei?
– Egy 80. életévét megérő ember csak
némi óvatossággal beszélhet hosszú távú tervekről. Reményeim szerint nemsokára kézbe
vehetem azt a kötetet, amelyet még jó szemmel állítottam össze. Teleki Sámuel peregrinációs útján vezetett naplójáról van szó. Két
kis kéziratos kötet őrzi ezeket a feljegyzéseket, amelyek csak egyszer, 1908-ban jelentek
meg nyomtatásban. Úgy véltem, eljött az idő,
hogy újra közreadjuk, ezért átírtam az anyagot, és néhány kiegészítéssel előkészítettem
az új kiadást. És ami mostanában leginkább
foglalkoztat: nyomon követem azoknak a fi-

ataloknak a tevékenységét, akik az évek
során mellém sorakoztak a Teleki Sámuel
téma továbbgazdagításában. Örömömre, többen vannak... Említhetem a Teleki Sámuel
építkezéseiről nagy szakértelemmel írogató
Orbán Jánost, a régi könyveken található supralibrisekkel foglalkozó Kimpián Annamáriát, vagy újabban az iktári Bethlen
Zsuzsanna magyar könyvtárát vizsgáló
Lázok Klárát.
– A magyar irodalom legolvasottabb
műve az Egerhez kötődő Gárdonyi-regény,
az Egri csillagok. Van úgy, hogy néha az Ön
álmában megjelennek a vásárhelyi csillagok?…
– Nagyon gyakran!
– Köszönöm a beszélgetést, s további jó
munkát, jó egészséget kívánok!

2019. október 26., szombat ______________________________________ KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS ____________________________________________ NÉPÚJSÁG
ELADÓ nagyon jó minőségű
tűzifa
(akác, gyertyán, bükk)
készen házhoz szállítva.
Tel. 0757-900-616. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ a Pădurii utcában (Trébely)
kis telek faházzal. Érdeklődni a 0036-20-947-0421-es telefonszámon.
(4933-I)
ELADÓ tűzifa, 140 lej/méter. Tel.
0759-050-488. (5006-I)
ELADÓ 3-as hidraulikus eke, 165
cm-es tárcsás kasza, borona. Tel.
0745-404-666. (1/5012-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4654)

TETŐFEDŐ bádogos cserépforgatást, bármilyen kültéri javítást elvégez
azonnal, 18% kedvezmény nyugdíjasoknak. Meszelés, vakolás hivatalosan bejegyzett cég által. Érdeklődni
a 0740-499-712-es telefonon. (sz.)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást,
csatornakészítést,
csatornajavítást,
bármilyen
szigetelést,
festést,
kerítéskészítést akármilyen anyagból. Tel.
0759-467-356. (5/4849)
TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és bármilyen más munkát vállalunk. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289, Jani. (12/4813-I)

KOMOLY CÉG pontos munkát vállal
hozzáférhető áron: univerzális ácsmunka, tetőjavítás, manzárdosítás,
kőművesmunka, burkolatok, fedélszerkezetek, bármilyen típusú terasz.
Munka után takarítunk a helyszínen,
15% kedvezmény. Tel. 0759-830-627,
0752-970-814, Miklós. (4943)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (3/5008-I)
KIJAVÍTUNK sírokat és megrepedt kriptákat. Tel. 0752-517-647. (9/5020)

SÜRGŐS tetőjavítást vállalunk (felkészülés a télre). Tel. 0747-816-052.
(9/5020)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a csejdi özv. JÁNOSI
MARGITRA, a drága jó édesanyára október 26-án, halálának
első évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető leánya, fiai családjukkal.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (4925)
Szomorúan emlékezünk október
26-án a drága jó nagymamára,
dédire,
a
csejdi
JÁNOSI
MARGITRA halálának első évfordulóján. Unokái családjukkal és
dédunokái. Nyugodj békében!
(4925)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Irina Bochişnak és családjának
szeretett sógornőnk, ERZSIKE elhunyta miatt. Isten nyugtassa békében! Virgil és Maria Mailat.
(8/5019)

Szolgáltatás
– Üzleti ajánlat

VILLANYSZERELÉSI
ANYAGOKAT
FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ÁRUSZAKÉRTŐT,
ELADÁSI
ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tapasztalattal rendelkezők előnyben.
Tel. 0734-123-877. (21673-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2019. október 25-én kelt
507. számú rendelet
A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontjában szereplő előírások alapján
elrendeli:
1. cikkely (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános soros ülésre a jelen rendelet közzétételének
napjától számított 5 napos határidőn belül.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.
2. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak
és osztályoknak.
Péter Ferenc
Ellenjegyzi
ELNÖK
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
A Maros Megyei Tanács soros ülése 2019. október 31-én 13.00 órától lesz.

A Maros Megyei Tanács elnöke 2019. október 25-i 507. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács októberi soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE
1. Határozattervezet Maros megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros megye 2019. szeptember 30-i konszolidált általános költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésére,
illetve a működési költségekre kapott állami támogatás elfogadására vonatkozó 2019/49. sz. tanácsi határozat
módosítására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a megyei tanács beleegyezéséről, hogy a Maros Megyei Klinikai Kórház megvalósítsa az
„Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcsolódó munkálatok az Onkológiai Kórháznál” beruházást.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a Marosvásárhely, Mărăşeşti tér 13. sz. alatti ingatlan átutalásáról Maros megye köztulajdonából az állam köztulajdonába.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet egy ingatlan beszerzéséről Mikháza 5. sz. alatt, a mikházi interdiszciplináris kutatási központ kialakításának érdekében.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet egy Kerelőszentpál község helyi tanácsának címzett kérésre vonatkozóan, amely egy földterületnek a Kerelőszentpál község magántulajdonából Maros megye magántulajdonába való átutalására vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet egy Maros megye magántulajdonában levő, Gernyeszeg területén található ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet egy kiegészítő okirat jóváhagyására vonatkozóan, amely a Maros megyei SIMDS keretében,
a maroskeresztúri válogató, komposztáló és átrakó állomás működtetésének, valamint a válogató, komposztáló
és átrakó (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 2018.09.06/19100/683/11i sz. koncesszióba adási
delegálási szerződéséhez kapcsolódik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
10. Határozattervezet egyes intézkedéseknek a jóváhagyásáról, amelyek a kerelőszentpáli mechanikai és biológiai
kezelőállomás működtetését szabályozzák.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a Maros megyei termelők bővített felelősségének tárgyát képező hulladékok költségeinek
a fedezéséről szóló együttműködési protokollumnak a véleményezéséről.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alárendeltségében működő egyes közintézmények szervezési intézkedéseinek a meghatározásáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13. Határozattervezet a 2019.04.17/47. sz. tanácsi határozat 1-es és 2-es mellékletének kiegészítéséről, amely
a Maros Megyei Tanács részvételére vonatkozik egyes megyei érdekeltségű kulturális és szociális tevékenységek
megszervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2018.09.27/116. sz. határozatának a módosítására vonatkozóan,
amely „A DJ151 megyei út javítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km,
Maros megye” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozik, amelyet a Maros Megyei
Tanács az utólag módosított és kiegészített 2017.03.16/28. sz. határozatával hagyott jóvá, amely egyes műszakigazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására vonatkozik, valamint annak a jóváhagyásáról, hogy az állam költségvetéséből, az országos helyi fejlesztési program
keretében nem finanszírozható költségvetési tételeket a helyi költségvetésből fogják finanszírozni.
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2019/63. sz. határozatának a módosításáról és kiegészítéséről,
amely a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó egyes központoknak az átszervezésére vonatkozik, valamint ezen központok szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a szervezési és
működési szabályzatának az aktualizálására.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
16. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2011/160. sz. határozatához mellékelt 2012.02.23/3233/30. sz.
együttműködési egyezményhez egy kiegészítő okiratnak a megkötéséről, amely a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti, a Reménység (Speranţa) bentlakásos szociális
és egészségügyi ápoló-gondozó központ létrehozására és működésére vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
17. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania repülőtérnél, a „II. kategóriás OACI világítórendszer a mozgási felületeknél” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóknak a jóváhagyására vonatkozóan.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
18.Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK
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2019. október 25-én kelt 2187-es számú RENDELET
a marosvásárhelyi városi tanács rendes ülésének összehívásáról
2019. október 31-re

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,
A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2)
cikke, a 134. cikkely (1) cikkének a) pontja, (2) cikke, (3) cikkének b) pontja, és a 196. cikkely (1) cikkének b) pontja értelmében
elrendeli:
1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre 2019. október 31-én, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják, papíralapú és elektronikus formában.
3. cikkely: A napirendre vett határozattervezetet a törvény által előírt dokumentumok kíséretében láttamozás végett elküldik
a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.
4. cikkely: Az említett határozattervezettel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási
törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. cikkében szereplő feltételek szerint lehet.
5. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. cikke c pontja,
255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. cikke előírásai
értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.
Dr. Dorin Florea polgármester
Törvényességét ellenjegyzi Buculei Dianora-Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője

ÖSSZEHÍVÓ
A polgármester 2019. október 25-ei 2187-es számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes
ülését csütörtökön, 2019. október 31-én 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe.
NAPIRENDTERVEZET:
1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási-területi egységnek a 2019 III. negyedévére vonatkozó
költségvetés-végrehajtásának elfogadásáról.
2. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási-területi egység 2019-es évre vonatkozó költségvetésének
kiegészítéséről.
3. Határozattervezet a szervezeti struktúra elfogadásáról (szervezeti ábra és álláskeret) Marosvásárhely Megyei Jogú Város
közigazgatási-területi egység polgármesterének szakapparátusára vonatkozóan.
4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a „Részletes városrendezési terv – helyszíni tanulmány családi
ház építésére” Kishegyszőlő utca szám nélkül. Haszonélvezők-tulajdonosok: Bota Gheorghe és Bota Nadia-Teodora.
5. Határozattervezet a Csíki utca 29A szám alatti 626 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába
kerüléséről.
6. Határozattervezet 18 helyszín jóváhagyásáról a város központi övezetében és a lakónegyedekben, közterületen, kioszk típusú
ideiglenes építmények felépítése céljából, ahol könyveket, újságot, magazinokat, irodaszereket és parkolójegyeket árusíthatnak,
a helyszínek nyilvános versenytárgyaláson való bérbeadásáról, az odaítélési dokumentáció jóváhagyásáról, az elbíráló bizottság
összetételének és a póttagok jóváhagyásáról.
7. Határozattervezet az Állomás tér 2. szám alatti 350 négyzetméteres telek átminősítéséről Marosvásárhely Megyei Jogú Város
köztulajdonából a magántulajdonába.
8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság szervezési és működési szabályzatának és szervezeti felépítésének
módosításáról és kiegészítéséről.
9. Határozattervezet a marosvásárhelyi Tulipán utca 12. szám alatt található 71 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely
Megyei Jogú Város tulajdonába Bologa Claudiutól és Bologa Camelia-Lilianától.
10. Határozattervezet a marosvásárhelyi Vasile Săbădeanu utcában található 53 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Hagău Ioan Grigorétól és feleségétől, Hagău Maria Mirelától.
11. Határozattervezet a helyi tanács 145/2019-es határozata 1-es számú mellékletének módosításáról, amely a 2019. január 31ei 8-as számú tanácsi határozat visszavonására vonatkozik – amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a „Föld alatti
parkoló, központi övezet Rózsák tere” Marosvásárhely Megyei Jogú Városban – B változat projekt esetében –, valamint a 2011.
február 24-ei 92-es számú tanácsi határozat visszavonására – amelyben elfogadták a dokumentációt a „Megvalósíthatósági tanulmány föld alatti parkolóra, központi övezet Rózsák tere”, haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város, és a 2018. augusztus 30-ai 255-ös számú tanácshatározat 1-es mellékletének kicseréléséről.
12. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „SPF – Bekötőút az észak-erdélyi A3-as autópálya és Marosszentkirály között” projektre vonatkozóan.
13. Határozattervezet a szakbizottság összetételének frissítéséről, amely azért alakult, hogy nyilvános liciten értékesítse a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonában található ingatlanokat.
14. Határozattervezet bizonyos adókedvezmények bevezetéséről, a központi költségvetési kötelezettségek 2018. 12. 31-én jegyzett
elmaradásához kapcsolódó tételek törlésére vonatkozóan, a bizonyos adókedvezmények bevezetésére vonatkozó 6/2019-es kormányrendelet előírásainak megfelelően.
15. Határozattervezet a bevételek és kiadások költségvetésének kiegészítéséről a 2019-es évre a marosvásárhelyi Locativ Rt.
esetében.
16. Határozattervezet a versenytárgyalási bizottság összetételének frissítéséről, a nem lakás rendeltetésű helyiségek esetében,
amelyek a Locativ Rt. ügykezelésébe tartoznak.
17. Határozattervezet bizonyos bérleti szerződések meghosszabbításáról nem lakás rendeltetésű helyiségekre vonatkozóan,
amelyek a város tulajdonát képezik.
18. Határozattervezet tárgyalási bizottság megalakításáról bérleti szerződés megkötése érdekében a Marosvásárhelyen, a Legelő
utca 21/A szám alatt található ingatlanra vonatkozóan.
19. Határozattervezet a támogatási kérvény és a vonatkozó költségek elfogadásáról a „Bizonyos elhagyott és használaton kívüli
telkek és felületek funkcionális átminősítése és/vagy újrahasznosítása Marosvásárhely Megyei Jogú Város belterületén” projektre vonatkozóan.
20. Határozattervezet az együttműködési szerződés meghosszabbításáról a Bursa Română de Mărfuri SA-val (román árubörze).
21. Határozattervezet a polgármester szakapparátusa bizonyos tagjainak felhatalmazásáról a helyi tanács érdekeinek védelmére
a bíróságon a 35/2017-es helyi tanácshatározat érvénytelenítését célzó ügyben.
22. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról a „Térségi városrendezési terv – szabályozások meghatározása társasház és kereskedelmi helyiségek építése esetében” az Állomás tér szám nélküli telken, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozás szerint. Haszonélvező-tulajdonos: ATAMETALY Kft.
23. Határozattervezet az „Együttműködési protokollum a hulladék költségeinek fedezésére, amelyek a Maros megyei termelők
kiterjesztett felelősségének tárgyát képezik” jóváhagyásáról és ennek megkötéséről, az ADI ECOLECT Mureş és bizonyos felelősségvállalási szervezetek között (OIREP).
24. Határozattervezet egy 30 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról GASPAR MARIANAK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
25. Határozattervezet egy 40 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról HAJDU ANA-VIORICANAK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
26. Határozattervezet egy 16 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról PÁLL IRÉNNEK, a telek Marosvásárhely
Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
27. Határozattervezet egy 22 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról HORGA LUCIANNAK és feleségének, MIHAELÁNAK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
28. Határozattervezet egy 16 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról RUSZ JÁNOS-GYÖRGYNEK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
29. Határozattervezet egy 16 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról LOHR JÁNOSNAK és feleségének, GYÖNGYI-ELISABETÁNAK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
30. Határozattervezet egy 20 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról SÁNDOR NORBERT-BÉLÁNAK, a telek
Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
31. Határozattervezet egy 16 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról FÜLÖP LÁSZLÓNAK és feleségének,
FÜLÖP MELINDA-GABRIELÁNAK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
32. Határozattervezet egy 18 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról SÁNDOR BÉLÁNAK és feleségének, SÁNDOR ELENÁNAK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
33. Határozattervezet egy 22 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról BENEDEK IMRE-SÁNDORNAK, a telek
Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
34. Határozattervezet egy 22 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról SOÓ EMÁNAK, a telek Marosvásárhely
Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
35. Határozattervezet egy 17 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról HEGEDŰS EMERICNEK és feleségének,
ELISABETÁNAK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
36. Határozattervezet egy 28 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról PÁLFY JÓZSEFNEK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
37. Határozattervezet egy 20 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról GYÖRI MAGDOLNÁNAK, a telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
38. Határozattervezet egy 20 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról VODĂ-HENTER KRISZTINÁNAK, a telek
Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képezi.
39. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi tanácsa ülésvezetőjének megválasztásáról a 2019. november –
2020. január időszakra.
40. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város alpolgármesterének, Makkai Gergelynek tisztségből való felmentéséről és Marosvásárhely Megyei Jogú Város egyik alpolgármesteri tisztségének megüresedetté nyilvánításáról.
Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.
A napirenden levő határozattervezeteket – a törvény által előírt dokumentáció kíséretében – jóváhagyás végett elküldték a
marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz.
Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani, a közigazgatási jogszabályra vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. cikkelyének 12. cikke értelmében.
Dr. Dorin Florea polgármester

A marosvásárhelyi APICOLA KFT.
méhészszakképzést indít

A képzést elvégzők a Munka-, Családügyi és Esélyegyenlőségi
Minisztérium, valamint a Tanügyi, Kutatási és Ifjúságügyi Minisztérium által akkreditált bizonyítványt kapnak. Feliratkozni a kft.
székhelyén lehet, Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. út 35.
szám alatt, október 31-ig.
Az iratkozáshoz szükséges iratok:
• a személyazonossági másolata
• végzettséget igazoló diploma, vagy legalább a VIII. osztály elvégzését igazoló irat
• orvosi igazolás
Részvételi díj 450 lej, diákoknak és egyetemistáknak 400 lej.
Cristina Cojocaru igazgató

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

Várjuk Önöket!

