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Eddig két koronavírus-fertőzött
van Marosszentgyörgyön

Meghozta a gyümölcsét az időben hozott védelmi intézkedések sora

Miért magas
az elhalálozási
mutató?

A kérdéssel dr. Jánosi Edit tüdőgyógyász főorvoshoz, a Megyei Klinikai
Kórház orvos igazgatójához fordultunk.
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Petelei István

Méltányos lenne a 110 éve örök
álomra szenderült író iránti adósságunkat törleszteni, és az évforduló alkalmából kötelességünket teljesíteni:
a feledés éjjeléből kiemelve nagysága
előtt hódolni és megbecsülni értékes
életművét!

____________4.

A második, koronavírussal fertőzött személyt azonosították
a napokban Marosszentgyörgyön – közölte a hírt közösségi
oldalán Sófalvi Szabolcs polgármester. Egy 64 éves nőről van
szó, aki évek óta többféle betegségben szenved, és mivel az
utóbbi napokban rosszul érezte magát, kórházba utalták, ott
derült ki, hogy koronavírussal fertőzött. Az első községbeli
fertőzött, egy 35 éves fiatalember, aki lassan több mint egy
hete a kórházban van, a mai napig tünetmentes, és egy
tesztje már negatív lett – tájékoztatta lapunkat Sófalvi Szabolcs, aki úgy érzi, az időben megtett számos óvintézkedés-

Fotó: Nagy Tibor

nek és a marosszentgyörgyiek fegyelmezettségének köszönhetően a nagyközségben eddig nincs gond, de ahhoz, hogy
ez így is maradjon, a továbbiakban is be kell tartani a szabályokat.

Menyhárt Borbála

A marosszentgyörgyiek több ízben elismerésüknek adtak hangot amiatt,
hogy a község vezetője rendszeresen és részletekbe menően tájékoztatja
(Folytatás a 2. oldalon)

A tájékoztatás fontos a járványhelyzetben
Közlemény

A Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális
Lapkiadók Egyesülete, a Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete és a Székelyföldi Magyar Újságírók
Egyesülete megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a
Román Posta, a koronavírus-járvány továbbterjedésének megakadályozása és leküzdése érdekében hozott hatósági intézkedések, valamint a lecsökkent
munkamennyiség okán átszervezte tevékenységét,
időszakosan felére csökkentve kézbesítőinek számát,
ennek eredményeként pedig a napilapok nem jutnak
el olvasóinkhoz.
Megértjük, hogy a kialakult gazdasági helyzetben
megszorító intézkedéseket foganatosítanak, s azt is
megértjük, hogy a kézbesítőket kívánják megóvni a
fertőzés veszélyétől, de számunkra elfogadhatatlan,
hogy mindez a lapok és olvasóik rovására történik.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a szükségállapot befolyásolja szerződésben vállalt lapterjesztési kötelezettségeik teljesítését, de joggal elvártuk volna, hogy
előzetesen értesítsék szerződéses ügyfeleiket, továbbá
felkínáljanak vagy kidolgozzanak alternatív megoldásokat. Ráadásul a következő hónapra esedékes bér-

letkötések időszakában történik mindez, ami nagyban
veszélyezteti egyrészt a szerkesztőségek anyagi helyzetét és létét, másrészt az olvasókat abban, hogy megszokott lapjukra előfizessenek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a helyzet nem csupán gazdasági kérdésre korlátozódik: alapvető emberi
jogot, a tájékozódáshoz való jogot, valamint az anyanyelvhasználat jogát nem tudjuk gyakorolni és érvényesíteni. A járványhelyzet, a rendkívüli állapot
heteiben kiemelten fontos az internetes tartalmak által
kevésbé elért, jelentős részben vidéken élő, idősebb
olvasók idejében történő, pontos tájékoztatása, a központi és helyi rendelkezések gyors közvetítése.
Kérjük a kormányt, a szállítási és távközlési minisztériumot és az alárendeltségébe tartozó Román
Postát, mielőbb orvosolják ezt az áldatlan helyzetet.
Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális
Lapkiadók Egyesülete
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete
Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete
2020. április 23.

75 éves Ritchie
Blackmore gitáros

Kedden ünnepelte 75. születésnapját
Ritchie Blackmore angol gitáros, akinek neve a Deep Purple és a Rainbow zenekar révén vált ismertté, majd
reneszánsz hangulatú zenét játszott
Blackmore’s Night elnevezésű együttesével, az elmúlt pár évben pedig felfellépett a Rainbow-val is.

____________6.

SZÖVEG NÉLKÜL

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2020. április 25., szombat
25., szombat

Ma MÁRK,
holnap ERVIN napja.
ERVIN: germán eredetű, jelentése:
vagy a hadsereg barátja, vagy vadkan erejű jó barát.
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VALUTAÁRFOLYAM

Eddig két koronavírus-fertőzött van Marosszentgyörgyön

205 maszkot adományoztak a községnek, ezt a lakosság és az idősek körében osztják szét
(Fotó: facebook.com)

(Folytatás az 1. oldalról)
őket a járványhelyzet községet érintő vonatkozásairól,
illetve a lakosság egészségének a védelmében tett intézkedések sorozatáról. Ez biztonságot jelent számukra,
és elejét veszi a találgatásoknak, illetve a fölösleges pánikot keltő téves információk terjedésének.
Sófalvi Szabolcs érdeklődésünkre elmondta, a községben az első fertőzött egy 35 éves fiatalember, aki
egyik kollégájától kapta el a vírust, a mai napig tünetmentes, de a hivatalos procedúra szerint a kórházban
tartják megfigyelés alatt. Lassan már eltelt egy hét a
diagnózis óta, azóta újabb tesztet végeztek rajta, ami
negatív lett, és amennyiben a harmadik is az lesz, hazaengedik. A polgármester fontosnak tartotta elmondani, hogy egy jól szituált családról van szó, egy
lelkiismeretes fiatalemberről, aki annak ellenére fertőződött meg, hogy igyekezett minél jobban odafigyelni az óvintézkedések betartására. A legközelebbi
családtagjai, valamint a néhány személy, akikkel kapcsolatba került, otthoni elkülönítésben vannak, mindannyian tünetmentesek.
A másik marosszentgyörgyi fertőzött egy 64 éves
nő, aki évek óta több betegségben szenved (súlyos tüdőasztma, magas vérnyomás, krónikus szívelégtelenség). Az utóbbi napokban rosszul érezte magát, ezért
kórházba utalták, és ott derült ki, hogy koronavírussal
fertőzött. A polgármester szerdai információi alapján
az asszonynak jó volt az állapota, a családtagjait otthoni elkülönítésbe helyezték.
A közvetlen családtagjai, valamint azok, akikkel
kapcsolatba került (közel húsz személy) otthoni elkülönítésben lesznek két hétig, eddig egyiküknél sem jelentkeztek tünetek. Mivel nehéz anyagi helyzetben
lévő családról van szó, a polgármesteri hivatal alapélelmiszereket és gyógyszereket biztosít számukra –
tudtuk meg a község vezetőjétől. Mint mondta, a helybéliek közül bizonyára sokan észrevették, hogy a Gemini vendéglőt őrizték a rendőrök. Ott karanténhelyet
működtetett a közgészségügyi igazgatóság és a prefektúra, de nem helyiek voltak ott elszállásolva,
hanem más településekbeli sofőrök. A napokban lejárt
számukra a két hét elkülönítés, és mindenikük egészségesen hagyhatta el a karantént, jelenleg nincsenek
újabb személyek ott.
A marosszentgyörgyiek felelősségteljesen viselkednek
– Összehasonlítva a megye vagy akár az ország más
településeivel, úgy vélem, Marosszentgyörgy jó helyzetben van. Az említett idős nő kontaktszemélyeivel
együtt szerdán kevesebb mint negyvenen voltak otthoni
elkülönítésben. Az, hogy a községben eddig nem alakult
ki veszélyhelyzet, annak is köszönhető, hogy időben
megtettük a szükséges lépéseket, az utakat, járdákat
több ízben fertőtlenítettük, a tömbházakhoz elsőkként
szereltük fel a kézfertőtlenítő szert tartalmazó adagolókat, és az embereknek felhívtuk a figyelmét, hogy gazdaságosan használják. A marosszentgyörgyiek pedig
bebizonyították, hogy felelősségteljesek, és közösségben
gondolkodnak. Bár hallani lehetett, hogy több városban
egyből kiürítették és megrongálták az adagolókat, nálunk nem így történt, több nap után kellett újratölteni, és
a mai napig épek, működőképesek, az emberek a rendeltetésnek megfelelően használják – szólt elismerően a
tömbházban lakók példás hozzáállásáról a polgármester.
Ugyanakkor az önkormányzat igyekezett időben fertőtlenítőszert, védőfelszerelést beszerezni, és eljuttatni a
családorvosoknak, postásoknak, bolti eladóknak, ezenkívül a magyar kormánytól is kaptak védőfelszerelést,
amit a családorvosokhoz juttattak el.
Késik a hatósági értesítés
A polgármester elismerte, nehéz heteket tudnak
maguk mögött az önkormányzat munkatársai – akiknek ezúton is köszönetet mond áldozatos munkájukért
–, ugyanis a járvány kitörése után, március közepén

a megyék közti sorban a fertőzöttek
számát illetően, pontosan április 22én léptünk vissza a nyolcadikról a
tizedik helyre, ugyanakkor a betegség áldozatainak számát illetően a
hatodikra léptünk előre.
Nem megfelelőek a körülmények, nincsen elég orvos, szakszemélyzet, nincs elég gyógyszer,
lélegeztetőgép, a hozzáértéssel és a
hozzáállással van gond? Vagy a
környezet szennyezettsége is hozzájárul, hiszen amíg a többi ipari válBár Maros megye az elmúlt na- lalat bezárt, a kéményekből
pokban fokozatosan fennebb lépett kiáramló füstből ítélve a vegyi

kombinát tovább működött? Mivel
a koronavírus a tüdőt támadja meg
elsősorban, fontos lenne, hogy tiszta
levegőben éljünk– jelezték többen is
a megyei adatokat összevetve a Kolozs (261 fertőzött és öt elhunyt személy), a Bihar (336 – 6) és a Brassó
megyei statisztikával (348 – 11). Az
aggodalmaknak ellentmondanak a
kormányhivataltól és a megyei tanácstól kapott megnyugtató hírek,
hogy minden rendben van, a helyek
nem teltek be a kórházakban, van
felszerelés és gyógyszer is, és a hozzáértéssel sincs gond.

A Nap kel
6 óra 17 perckor,
lenyugszik
20 óra 24 perckor.
Az év 116. napja,
hátravan 250 nap.

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 18 0C
min. 6 0C

BNR – 2020. április 24.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,8414
4,4926
1,3538

249,4240

Ezeket a műsorokat követhetik
vasárnap az Erdély Tv-ben

Az Erdélyi Magyar Televízióban április negyedik vasárnapján 9 órától Böjte Csaba közös imára hív mindenkit a kórházakban dolgozókért.
10.30-tól élőben követhető a csíksomlyói kegytemplomban tartott
szentmise. 13.30-tól az Üzenet szeretettel műsorban videóüzenetben
köszönti a nézőket Fehér Csaba, Borbély B. Emília és a Shake Quartett,
Jakab Csaba, Hütter Dóra és Sorbán Enikő. A 17 órától kezdődő Pszichotrillákban Badics Petra és dr. Kádár Annamária arról beszélgetnek,
hogy mit jelent a gyerek, illetve a szülő számára, hogy a bizonyítottan
koronavírusos gyerekek szülők nélkül kell kórházba menjenek. 17.30tól a hetvenedik életévét betöltő msgr., dr. Marton József nyugalmazott
professzor előtt tiszteleg a Hitélet.

Maszkok adományba
Remetén is

Nyárádremete községben sincs hiány tevékeny és jószívű emberekből ebben a borús időszakban – állapították meg az önkormányzatnál,
miután itt is nagylelkű felajánlás érkezett a lakosság számára a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében. A Perdeko cég vármezői tulajdonosai, Kovács József és neje, Zsuzsánna 205 védőmaszkot ajánlottak
fel a községvezetőknek, a maszkokat a következő napokban fogják
szétosztani a községben. Az adományból 120 darab a községházára, 60
a nyárádremetei orvosi rendelőbe jut el, illetve 25 darabot a vármezői
Laci boltba visznek. A maszkokat az említett helyekről igényelhetik
azok, akinek szükségük van rá.
Magyari Péter polgármester lapunknak elmondta: első alkalom,
hogy az önkormányzat ilyen jellegű adományt kap, amit természetesen
örömmel fogadtak, és azt tervezik, hogy eljuttatnak belőle olyan 65
éven felülieknek is, akiknek nincs közeli családtagja vagy hozzátartozója. Az önkormányzat egyébként vásárolt már előzőleg maszkokat az
intézmény alkalmazottai számára – tudtuk meg. (GRL)

Miért magas az elhalálozási mutató?

Olvasóink is feltették a kérdést, hogy a kórházairól ismert,
híres
egyetemi
városnak tartott Marosvásárhelyen miért halnak bele a
koronavírus-fertőzöttek az
országos átlagnál nagyobb
arányban a COVID–19-be? Az
április 22-i adatok szerint, tekintetbe véve, hogy 312 fertőzött volt a megyében, a 26
elhunyt személy 8,33 százalékos elhalálozási rátát jelent.

sokan érkeztek haza a községbe külföldről, a veszélyesnek számító övezetekből, és kerültek otthoni elkülönítésbe. Sok volt közöttük a szegény család, a
marosszentgyörgyi önkormányzatnak több mint száz
személyt kellett ellátnia két hétig, a hivatal alkalmazottai éjjel-nappal dolgoztak, gyógyszert, élelmiszert
vittek nekik. Tették ezt azért, hogy az illetők ne hagyják el otthonukat, ha esetleg fertőzöttek, ne veszélyeztessék a község lakóit.
– Hála Istennek, nem volt közöttük fertőzött, és azt
a nyolc személyt is, akiket elvittek hivatali karanténba,
hazaengedték. Ezt azért hangsúlyozom, mert sokan ma
is, ha látnak olyan személyeket, akikről tudják, hogy
külföldről tértek haza, aggódva jelzik ezt, ellenben
tudni kell, hogy két hétig az előírásoknak megfelelően
bent maradtak, tehát most, betartva a törvényes előírásokat, kimehetnek a házból – jegyezte meg Sófalvi
Szabolcs. Mint mondta, az utóbbi időben nem térnek
haza tömegesen külföldről a községbe, most arra kell
odafigyeljenek, hogy azok, akik a fertőzöttekkel kapcsolatba kerültek, otthoni elkülönítésben maradjanak.
A polgármester szerint az egyik legnagyobb probléma,
hogy az illetékes hatóságok nem értesítik időben az
önkormányzatot, amennyiben a községből valakinek
pozitív lesz a koronavírustesztje, gyakran késve érkezik az értesítés, hogy a fertőzöttek családtagjai otthoni
elkülönítéséről gondoskodjék a rendőrség.
– Ha minket hivatalként nem is értesítenek, nem
nagy gond, de a rendőrségnek azonnal kellene jelezni,
hogy azok családtagjait, akiknek pozitív lett a koronavírustesztje, azonnal utasítsák erre. Ugyanakkor jó
lenne, ha mi is időben tudomást szereznénk róla, hogy
amennyiben hátrányos helyzetű, idős hozzátartozókról
van szó, azonnal segíthessük őket élelemmel, gyógyszerrel, hogy ne kényszerüljenek elhagynik otthonukat, még kenyeret vásárolni se – hangsúlyozta a
polgármester.
Élelemmel, gyógyszerrel segítik a hátrányos helyzetűeket
Az otthoni elkülönítésben lévők mellett folyamatosan odafigyelnek a községbeli idősekre, hátrányos
helyzetűekre is. Marosszentgyörgyön több mint 1400
idős személy él, akiket a polgármesteri hivatal munkatársai telefonon kérdeztek meg, egyeseket többször
is, hogy szükségük van-e segítségre. Kevesebb mint
százan igényelték ezt. A többieknek családtagok, szomszédok segítenek a legszükségesebbek beszerzésében.
A hét elején ismét elkezdték felhívni az időseket,
ugyanis lehetnek közöttük, akiknek esetleg elfogytak
a tartalékaik. Ugyanakkor a szegény családokat is támogatják alapélelmiszerrkel, ami nem könnyű, hiszen
a községben közel kétezer roma nemzetiségű személy
él, ezek közül sokan rászorulók, és vannak olyanok is,
akik próbálják kihasználni a helyzetet. Igyekeznek ezeket kiszűrni, és azokat a családokat segíteni alapélelmiszerrel, gyógyszerekkel, akik valóban rászorulnak,
és főleg, ahol kisgyerekek vannak.
– Az önkéntesekkel, a Caritas, illetve más szervezetekkel hetente viszünk élelmet. Nagy munka, le a kalappal a kollégáim és a szervezetek dolgozói előtt, akik
vállalják ezt úgy, hogy sohasem tudjuk, ahová megyünk, ott esetleg nincs-e tünetmentes fertőzött – mutatott rá Sófalvi Szabolcs.
A járvány fékezése mellett folytatódnak a községben a beruházások, utcákat aszfaltoznak, folyamatban
van a kastély felújítása, egy nyertes pályáznak köszönhetően a legjobbkor sikerült beszerezni egy különféle
kellékekkel, víztartállyal is ellátott traktort, amely
nagy segítség az utcák fertőtlenítésében.
– Mindezek fényében azt mondom, Marosszentgyörgyön eddig sikerült kézben tartani a helyzetet, és
ha továbbra is ilyen lelkiismeretesek maradnak a helybéliek, és betartják az óvintézkedéseket, nem lesz nagyobb gond – összegzett a polgármester.

A kérdéssel dr. Jánosi Edit tüdőgyógyász főorvoshoz, a Megyei
Klinikai Kórház orvos igazgatójához fordultunk. Válaszából kiderült,
hogy a kórházban ápolt súlyos betegeknek körülbelül a nyolcvan
százaléka olyan társadalmi csoport
tagja, ahol a többségnek nincs családorvosa, egészségügyi biztosítása, nem követte senki az
egészségi állapotukat. Rendszertelen életmódot folytattak, sokan
éltek egy lakásban, a nagy család,
a rokonság gyakran gyűlt össze
még a járvány idején is, sokan közülük nem tartották be a veszélyhelyzetben kötelező előírásokat.
Amikor a koronavírus-fertőzéssel

kórházba kerültek, akkor derült ki,
hogy többségüknek egy sor súlyos
betegsége van, magas vérnyomás,
súlyos diabétesz, kóros májelváltozás, vesebetegség és gyengébb immunrendszer. Reméljük, hogy
azoknak, akik kigyógyultak, a családjuk tanult a történtekből, és a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek
egészségük megőrzésére, arra,
hogy ne maradjanak ki az egészségbiztosítási rendszerből – mondta
többek között a főorvosnő.
Sajnos, rajtuk kívül mások is
megfertőződtek, elsősorban olyan
személyek vagy olyan személyektől, akik külföldi tartózkodás után
tértek haza. (bodolai)

SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND
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Bella István

Szálló vizek

Kigyöngyöznek a fák és a vizek,

zöld árvízt vet a föld, rügyzöld vihar,
zöld vízesés levélzik és zizeg

az ágakon s a víz lombjaiban.
Kigyöngyözik az ég is, madarak:
szálló vizek vonulnak dél felől.

Kövér galambjégtáblák zajlanak.

Olvadnak földre kék-szürkés esők.
Árad a föld: az egy medrű idő

partjai közt száz elemű folyam:

habzó vetés, lombvíz, mohos tető

csapkod, kavarog, zöldell súlyosan.
Egy nő a zajlás szélén álldogál.
A vizet nézi, néz időtelen.

Két szeme két bukdácsoló sirály.

Hallgat. Nincs arca, talán teste sem.
80 éve (1940. augusztus 7-én) született és
2006. április 20-án halt meg a Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító.

Mellékletünket Szakács M. Endre alkotásaival illusztráltuk. A képzőművésznek március 29-én nyílt volna tárlata Csillagösvény felé címmel a Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében, de ez a vírus okozta helyzet miatt egy későbbi időpontra tolódott.

Nagy Attila

Miserere

2004, Royal Albert Hall, London
Zucchero meghívottjaként, de vele együtt énekli
Könyörülj rajtam, én Istenem
Pavarotti a Misererét, az 51. zsoltárt: Könyörülj rajA Te kegyelmességed szerint;
tunk, Uram, irgalmazz nekünk… Énekli két olasz…
Irgalmasságodnak sokasága szerint
Két olasz a Fény, a Reneszánsz és annyi minden
Töröld el az én bűneimet!
hazájából. Onnan, ahol tömegesen pusztít a Sátán
Nem vagyok teológus, nem tisztem a dogmatizmuvírusa, ki tudja (tudja!), hogy miért, hogy miért éppen sok szerint eljárni, akár kielemezni a sorokat.
ott kezdett el vadállatian dühöngeni… (most hagyjuk
Jékely Zoltán írta: Egyetlen könnycsepp
az ilyen-olyan magyarázatokat, féligazságokat, fake- mindenekelőtt…
newsokat!).
A Könyörgés, szinte gyermekien legreményteljeMeghatódáson túl, könnyek szöknek a szemembe:
sebb soraival fordulok most én is Őhozzá:
mert ha el is távolodtunk tőle, a nagy német misztikuTisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek;
sok és Cusanus után: legbelül, újra kibontatlanul, benMoss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.
nünk van még az isteni, a Szikra – a Lélek
Mert ez az, ami fel sem merül már bennünk. Az önszentélyében.
vizsgálat bátorsága, akár ebben az egész világunkatÉs meg fog hasadni – éppen eme nagy baj hozományaként, és ezt vallom! – ama kárpit is, amely bolygónkat sújtó Bajban.
Irgalmazz, Uram, azoknak is, aki (netán) elkövetmég elfedezi valós önmagunkat saját magunk elől,
ték!
mint annak idején Nagypénteken, a Jeruzsálemi
Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten,
Nagytemplomban, hozzáférhetővé téve a Szentek
És az erős lelket újítsd meg bennem.
Szentjét.
Ezt kérem én is – mint vakcinát, mint ellenszert.
Fekete zongora (Ady!) mellé ülve énekli a MiseÉs megadatik!
rerét két olasz. Az 51. zsoltárt, Pavarotti és Zucchero.
És akkor hadd idézzek ebből a Könyörgésből, a
Nátán próféta bűnbánatából:
2020. április 17.
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Petelei István (1852. szeptember 13. – 1910. január 5.)

Marosvásárhely szülötte, máig legjelesebb
prózaírója és a 19. század végének
legjelentősebb erdélyi novellistája
„Erdélyi író volt. Erdélyi írónak is az a
klasszis, mely egy szinten mozog kora európai írószellemeivel” – méltatta Szentimrei
Jenő (Erdélyi Helikon 1928. 325. o.).
Azt tapasztalhatjuk, hogy a még 120-125
évvel ezelőtt oly közismert és köztiszteletnek
örvendő jeles író, Petelei István életművére
ránehezedett a feledés homálya, bár – Szentimrei Jenő szerint – „az erdélyi kisvárosba
lehorgonyzott Petelei egyetemes emberi
érzések és egyetemes szépségek művésze”.
Méltányos lenne a 110 éve örök álomra
szenderült író iránti adósságunkat törleszteni,
és az évforduló alkalmából kötelességünket
teljesíteni: a feledés éjjeléből kiemelve
nagysága előtt hódolni és megbecsülni
értékes életművét!
Petelei Istvánt műveltsége, ízlése,
sokoldalú művészi tehetsége (irodalmi, zeneés színikritikusi, képzőművészi, fafaragó
tehetség, képzett hegedűs és kitűnő énekes,
tehetséges rajzoló), széles látóköre
(műgyűjtő, a népi kultúra és népköltészet
iránti érdeklődése) a kor európai szellemi
áramlatának magasságába emeli.
Petelei, ez a természetimádó író lokálpataki
annyira
ragaszkodott
rióta,
Marosvásárhelyhez, hogy betegsége idején
kikötötte, hogy őt itt temessék el, hogy itt
aludhassa örök álmát. Egy úti jegyzetében ezt
írta: „Én oda való vagyok … Szívvel-lélekkel
hozzánőve erdőinkhez, völgyeinkhez…”
1895 májusában Szovátáról feleségének
Marosvásárhelyre írt levelében így ír:
„Köszöntöm az erdőket, völgyeket …” (Petelei István irodalmi levelezése, 272. old.)
Ez a meditatív természetű, tépelődő ember
már a húszas éveiben tanulmányozta
szülővárosa múltját, annak gazdasági (a
céhek szokásait), ipari, kereskedelmi és társadalmi viszonyait, ami másik bizonyítéka
erős kötődésének.
Kovács Dezső így méltatta az írót: „Egy
olyan típust képviselt, amely majdnem ellentéte a kornak, amelyben élnie adatott. Törtető
és lármás nemzedék közepette maga volt a
nyugalom és a csönd. Finom és előkelő férfiassága irtózott mindentől, ami ízléstelen,
ami túlzás, ami sallang, és iszonyodott a durvaságtól egy olyan milliöben, amelynek a
levegőjét ez a keverék alkotta” (Erdélyi Helikon, 1928. 3. szám).
1852. szeptember 13-án született
Marosvásárhelyen, örmény-magyar család
kilencedik gyermekeként. Apja, Petelei
István jómódú kereskedő, anyja, Istvánfi
Mária művelt, zenekedvelő, érzékeny lelkű
asszony, aki altruista magatartásáról volt
híres. Az életben maradt hat testvér – az anya
irányításával – házi vonósnégyest alakított
(P. I. brácsás volt), és naponta zenéltek. Az
ifjú kedvence Chopin, Mozart, Haydn és
Schubert volt, de különösen kedvelte a szép
örmény dalokat. Hajdani tanítója, Bálint
László így emlékezik egykori tanítványára:
„…a szeretett és soha nem feledhető, szépen
éneklő, nagyreményű, angyali gyermek” (Petelei István irodalmi levelezése, 207. levél –
235. oldal). Családtagjai rajongtak érte:
Pistinek nevezték.
Iskolai tanulmányait Marosvásárhelyen,
Kolozsváron a Római Katolikus Gimnáziumban végezte. Itt az önképzőkör aktív
tagja volt, valamint zenei képzésen vett
részt. Betegsége miatt kimaradt egy tanévet,
majd Székelyudvarhelyen folytatta. Gyermekkorában apja testvére, Rebi néni
nevelte, aki megismertette vele a mesék
világát. Színész nagybátyja versmondásra
tanította. Szeretett családtagjainak emléke
és a meghitt családi fészek légköre, hangulata fel-felsejlik későbbi novelláiban
gyógyírként az érzékeny lelkű novellista
lelki vívódásaira.
Érettségi után a pályaválasztásban bizonytalan volt. Anyja papi pályára irányította, de
ő 1872-ben, 20 évesen a pesti egyetem bölcsészeti karára iratkozott, ahol történelmi,
irodalmi, nyelvészeti, művelődéstörténeti
előadásokat hallgatott, és irodalmi dolgozatokat írt. A tehetséges ifjúnak tanulmányai
végeztével állást ajánlottak a budapesti
Nemzeti Múzeumban, de ő hazatért, hogy
történelemtanárként dolgozzon.
1877–80 között egészségi állapota miatt a
szülői házban, Marosvásárhelyen élt,
kertészkedett, miközben könyvtárakba járt,
zenével foglalkozott, történelmi és

rázható, hogy irodalmi hősei
undorodnak a kor forrongó
társadalmi-politikai
és
erkölcsi
viszonyaitól,
kegyetlen küzdelmeitől, ezért
magányosságba menekülnek,
élik a maguk különc életét.
Ezek a hősök áldozatok, akik
végzetszerűen fogják fel sorsukat. És csak ritkán villan fel
életükben egy-egy reménysugár. Gyakran az egész
írásmű egyetlen hangulat,
egyetlen
érzés
művészi
kivetítése. „Petelei István a
nagy erdélyi előd, Kemény
Zsigmond
pszichológiai
analízisét folytatja, az élet
legbensőbb titkaira, a lelki
összetörtség finom lelki
rezdüléseire figyel” – írja
Kozma Dezső (Egy erdélyi
novellista – Petelei I., 7. old).

művelődéstörténeti tanulmányokat írt, s
ezeket megjelentette az Erdélyi Híradóban és
a budapesti Századok c. történettudományi
folyóiratban, valamint a fővárosi Vasárnapi
Újság című hetilapban. 1878 áprilisában a
marosvásárhelyi Erdélyi Híradó leközli az
ifjú Petelei első irodalmi írását, melynek
címe Klasszi. 1878–79-ben a fővárosi Magyarország és a Nagyvilág című lapban négy
novellája (Klasszi, Kaleidoszkóp, Bocskoros
katona, A kegyetlen halott) jelent meg.
Közismert íróvá vált, de anyagi helyzete nem
javult az írásaiért kapott kevés honoráriumok
által.
Az új írónemzedék, amelyhez Petelei is
csatlakozott, gyötrő társadalmi igazságok kimondását tűzi maga elé programként. Céljuk
a valóság újszerű megközelítése, az élet új
oldalainak bemutatása, az új társadalmi
viszonyok
meghódítása az irodalom
számára. Az újfajta látásmód új formákat, új
írói eszközöket és új műfajt eredményezett.
„Abban a korban a novella (melynek lényege
a sorsforduló megragadása) rögzíteni tudta a
gyorsan változó világ eseményeit, pillanatra
felvillantva momentumait “– írja Kozma
Dezső (Egy erdélyi novellista – Petelei
István, 19. oldal).
Petelei fedezte fel Marosvásárhelyt, az
erdélyi kisvárost az irodalom számára.
Lehangoló szomorúsággal és nem kevés szatírával figyeli környezetét. Éles valóságlátással ábrázolja a 19. század utolsó évtizedeinek
polgári-városi érzésvilágot megszólaltató
történeteit. Művészi-írói világa bővelkedik
sajátos erdélyi színekben, sajátos nyelvi
(népi) ízekben. Egész művészete a századvégi erdélyi életből sarjadt ki: a Maros mente,
a Bekecsalja, a Mezőség vagy Gyergyó és
nagyrészt Marosvásárhely novelláinak színtere. A céhekbe tömörült kisiparosok,
kereskedők,
jurátusok,
hivatalnokok
városából és a székely faluból kerülnek ki
hősei. „Petelei novellisztikájának legelévülhetetlenebb értéke az egyéni és szociális
tragédiák leheletfinomságú pszichológai
analízise” (uo.132. old.).
Az
író
a
témaválasztáson,
az
élményanyagon túlmenően figyelt a művészi
megformálásra és a szigorú valóságtiszteletre. A modern irodalom elvárásai
értelmében pszichológiai síkon, azaz
lélekelemzéssel gyakran szimbolikus formában fejezi ki mondanivalóját. A hajdani
erdélyi kisváros polgárainak, kishivatalnokainak és illúziókban élő, boldogtalan női
szereplőinek mindennapjait, a Maros menti
parasztok és kisnemesek életét ábrázolja.
Mozdulatlan világ ez, melyen eluralkodik a
nyomasztó egyhangúság. Erről az író így írt:
„szelíd, álmos csend terül el az életen”. A
valóságigény, az igazmondás szándéka váltakozik az irreálisba, az álmok világába való
meneküléssel.
Mindenféle hangoskodástól tartózkodó,
magába forduló egyéniségével magya-

Petelei István kolozsvári
működése 1880-1891 között
Kolozsvárra
költözött,
ideiglenesen, hogy tollal
keresse meg megélhetését.
Irodalom és újságírás elválaszthatatlanul,
egymást
erősítve fonódik össze a 19.
század utolsó negyedében. Így
alakul ki a novella új formája
a tárca(novella).
Az új csapásokon induló író
1880-ban
érkezett
Kolozsvárra, először a Kelet munkatársa lett.
Ettől kezdve számára egzisztenciát jelentett
az újságírás. Újságíróként járja a várost, sőt
a környező falvakat, kereste-kutatta a vidék
szellemi felemelkedésének lehetőségét. A
naponta végzett riporteri munka során
szerzett tapasztalatok gyakran irodalmi
élményforrássá váltak.
Ugyanebben az évben választja tagjává a
Petőfi Társaság. Ez jóérzéssel tölti el. Gyulai
Pál, a korszak abszolút irodalmi tekintélye
1881-ben így jellemezte: „Ön tehetséges
ember…” (olvasható Kozma Dezső uo. 54.
oldal).
A Kelet megszűnése (1882. február) után
a Kolozsvári Közlönyt szerkeszti. A közíró
felelősségével írja: „Mindennap jegyezgetjük
a bajokat… Hiány van itt bizony sok:
üresség, szegénység, harc, ingerültség,
kiábrándultság.” Egy másik lapszámban,
1886. március 5-én fájó iróniával jegyzi meg
egy kisvárosi rendezvény láttán: „A
műveltség nem tartott lépést a külső formákkal. Az utóbbit könnyebb eltanulni, mint
megszerezni az elsőt.” 1884-ben bebarangolja az elmaradott mezőségi falvakat, a „szomorú
parasztra”
figyelve
jegyzetel
füzetébe.
Ezekben az években
több budapesti lapnak
elküldi műveit, melyek
a lelki válságba jutott,
elbizonytalanodó emberek lelkivilágát, belső
összeroppanását tárják
az olvasó elé. A gondos
lélekrajzok
(talán
Turgenyev hatása) pontos megfigyelésen alapuló
jellemrajzok,
realista leírások és
festői természeti képek
Peteleinél a hangulatteremtés eszközei.
Nagyon sok budapesti lapszerkesztő kér
tőle novellákat. Kiss
József a 65. levélben
(118. old.) írja: „Várom
a többi kéziratot. …
Várom válaszod, és kérlek, siess azokkal a kéziratokkal.” Az akkor
Budapesten
lapszerkesztő
Benedek
Elek így ír: „Uram, fütyüljön már nekem is
valamit! (Utalás P. I. A
fülemüle c. novellájára,
mely megjelent a Budapesti
Szemlében)
Ugye ír a lapomnak egy
kedves »dolgot«?” (84.
levél, 134. oldal).

Dr. Csernátoni Gyula a Fővárosi Lapokban
Az én utcám c. kötetről 1885 decemberében
így vélekedett: „Petelei a legkiválóbb
stiliszták egyike. …az öt elbeszélés olyan,
hogy frázis nélkül szólva, sorolhatjuk őket
újabb elbeszélő irodalmunk legjobb termékei
közé.” Az író meditatív természetű, tépelődő
ember, aki – művei tanúsága szerint –
fogékony a gyönge, letört, küzdelemre képtelen, önbizalomhiányos emberek iránt. Szana
Tibor szerint „A fiatal író sötét üvegen át nézi
a világot.” Lélekemésztő, pesszimista világ
helyzetképei.
A Petelei István irodalmi levelezése (sajtó
alá rendezte Bisztray Gyula) című tanulmány szerint több híres íróval levelezett:
1884-ben Mikszáth Kálmánnal (aki Kedves
Pistámnak nevezte, 53., 54., 60. levél), 1885ben Kiss Józseffel, aki a 65. levélben (118.
old.) arra kéri, engedje meg, hogy németre
fordítsa Az őszi napsugár c. munkáját), vagy
Ágai Adolffal (a 97., 98., 99. levelek
tanúsága szerint), aki a 69. levélben így méltatja: „…lelkem tartós gyönyörűségére
elolvastam a kötetet… mennyire nagyra becsülöm a tálentomát s mily büszke vagyok
Önre.”
1886-ban saját lapot indít Kolozsvár címmel. A lap munkatársai lesznek az erdélyi
szellemi élet ismert írói, tudósai: Brassai Sámuel, Kőváry László, Szilágyi Sándor (a budapesti Századok főszerkesztője), Sebesi Jób,
Thury Zoltán, Csernátoni Gyula, Jékely
Aladár. Lapjának helybeli fiatal újságíróit,
Gyalui Farkast, Malonyai Dezsőt és Bede
Jóbot jóindulatúan bevezeti az újságírás
titkaiba – így apa-fiúi kapcsolat alakul ki
közöttük, és „fiaim” megszólítással illette
őket, bár akkor Ő csak 35 éves volt. Híres jelszava: „Csak egy szabályunk van: igazat kell
írni!”
1887-ben az EMKE Kolozsvári Választmánya levélben (83. levél) köszöni meg Peteleinek az egylet javára rendezett
felolvasóestek rendezését. „Úgy az erkölcsi,
valamint az anyagi siker a Tekintetes
Szerkesztő Úr lelkes és buzgó működésének
az érdeme” (133. old.). „Petelei István egyik
leglelkesebb, legönzetlenebb ébresztője,
szervezője és irányítója a századvégi (19. sz.)
erdélyi
közügyeknek,
szellemi
törekvéseknek” – állítja Kozma Dezső (Egy
erdélyi novellista – Petelei István, Előszó, 6.
oldal). A valóság igézete c. tanulmányában
Kozma ezt írja: „A Petelei teremtette irodalmi
megújulás áramlatában indul el az írói pályán
Thury Zoltán, Kovács Dezső és Malonyai
Dezső, aki később így emlékezett vissza:
Mintha hallanám néhai kedves gazdánkat és
barátunkat, Peteleit, aki írni tanított

(Folytatás az 5. oldalon)

2020. április 25., szombat _______________________________________________ MÚZSA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Petelei István (1852. szeptember 13. – 1910. január 5.)

(Folytatás a 4. oldalról)
bennünket…” (93. old). Nem ok nélkül
nevezték „az írók írójának”. Mestert láttak
benne, olyan író-szerkesztőt, aki szeretettel
tanított, anélkül hogy a saját ízlését,
véleményét rájuk erőszakolta volna.
Kolozsváron 1888-ban kezdeményezte és
szervezte az Erdélyi Irodalmi Társaságot, és
ő fogalmazta meg saját lapjában, a
Kolozsvárban a társaság célkitűzéseit: „Minél
több helyt gyúlnak ki a tüzek az oltáron,
annál nagyobb lesz a világosság. Állítsunk
irodalmi társaságot! Válasszuk be oda
legérdemesebbjeinket!” Majd így folytatja:
„Tartsunk felolvasásokat! Ébresszünk
érdeklődést az irodalmi termékek iránt!
Neveljük a közönséget! Gyűjtsük össze a
népi költészet termékeit, s adjuk ki.” Az
alapító ünnepségre azonban csak 1890
februárjában került sor, amely esemény megnyitására Petelei személyesen kérte fel Prielle
Kornélia színésznőt a 110. levélben (152.
old.).
Ugyanabban az évben szeptember 30-án
feleségül vette Korbuly Irmát, egy kolozsvári
gazdag örmény bankigazgató és lapvállalkozások mecénásának, Korbuly Józsefnek
leányát, aki egy marosvásárhelyi ügyvéd özvegye volt. Feleségét az író kedvenc női
nevén „Zsuzsikának” nevezte, és így vált ismertté irodalmi berkekben is. Kulturált,
eszményi feleség volt, aki írásra biztatta, bátorította, betegségében gondozta. Férje halála
után hagyatékát gondozta, és kiadta válogatott novelláit és Egy asszonyért című
történelmi regényét.
Az író életének termény időszaka volt a
Kolozsváron töltött 11 év. Ez idő alatt három
kötete is megjelent: Keresztek, Bp.1882, A
fülemile, Bp.1886, Az én utcám, Bp. 1886.
Az igazsághoz tartozik, hogy művei hivatalos, azaz irodalomkritikusok és neves irodalmi személyiségek tollából származó
elismerést arattak, de a remélt közönségsiker
elmaradt. Ezekben az években a budapesti
Szemle és a Csukássi József által szerkesztett
Budapesti Hírlap vagy a Visi Imre
szerkesztette Nemzet közli munkáit. A
kolozsvári Élet és Irodalomban jelentek meg
Az utolsó bobosi lány, Az alku és a Mama
szerelme című elbeszélések.
Visszatért szülővárosába, Marosvásárhelyre
1891 őszén – súlyosbodó idegbetegsége
miatt – kénytelen lemondani a közírásról, a
Kolozsvár című lapjának szerkesztéséről, és
visszavonult Marosvásárhelyre. Remeteszegen kertes házban lakott feleségével 1893 októberéig, amikor Marosvásárhelyen lakást
vásároltak a mai Retyezát utcában, melynek
máig álló kovácsoltvas kapuját ő rendelte egy
kolozsvári vasművestől.
Miután súlyos idegbetegségét kezeltette,
irodalmi tevékenységét tovább folytatta, és
1893-ban Kolozsváron megjelentette Jetti c.
novelláskötetét.
1894-ben Szovátán vásároltak egy
háromszobás, kertes házat. Nyaranta a
csendes szovátai házukban tartózkodtak, és
Petelei ideje nagy részét levélírással
töltötte. Igazán jól és teljes nyugalomban
csak ott érezte magát. Csodálta a székely
népéletet, szokásokat. Ezzel magyarázható,
hogy szovátai portájának bejáratához maga
tervezte székely kaput állított. (A házát, a
kapuval együtt az egykori tanács lebontatta.)
A szovátai táj nagy szerelmese Budapestre
barátjának, Jakab Ödönnek ezt írja a 126. levélben: „Olyan fenséges szépet az Isten nem
teremtett többet, olyan vidéket” (167. old.).
A környéket járva, a természetet csodálva
veti papírra: „Az erdő nem néma nyáron,
amíg él és növekedik. Valami titkos roppanások: a levelek szerelmes sóhajtása, a bokrok
mélyén nyughatatlan mozgolódások, egy
madár csippenése itt, odébb egy magját
szétvető virágfej, egy rigó, mely a familiájával a holnapi napról töprengve beszél … Ó,
az erdőnek ezer hangja.” Egy másik festői
tájleírás: „Az ősz nálunk Szovátán belemarkolt az erdőbe, s a tölgyfák lombja
foltosan megveresedett, mintha vért eresztett
Támogatók:

volna. Az útszéli virágok színtelenek lettek,
és a bokrok vörös, fekete bogyós ágai
ledőltek a száradó gyepre. Az oldal megsárgult, a közeledő halál gondolata mintha megijesztette volna a bükköket…”
1896 tavaszán, nyolcévi kényszerszünet
után, a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond
Társaság őt kérte fel elnöki tisztségre, amit
1896 márciusi közgyűlésen el is vállalt. Petelei elnöki megnyitója valóságos programbeszéd, melyben megfogalmazza saját
világnézeti-írói hitvallását. Álljon itt néhány
gondolat a beszédből: „Mi magot vetni
igyekezünk. …Társaságba azért álltunk,
hogy vessük a szép érzékének a magját a
jövendő részére: a szép érzékét, amely fogalomban benne van a jóság és benne van az
igazság. … Mentjük, amit lehet.” Tele van
lelkesedéssel, bízik a marosvásárhelyi
szellemi élet fellendülésében.
Az újjáalakult társaság, irodalomszervezői
tapasztalata révén, irányítása alatt újjáéledt,
gazdag és változatos tevékenységet fejtett ki:
irodalmi felolvasások zenei koncertekkel színesítve, ünnepi (Bolyai Farkasra és a millenniumra emlékező) ülések, székely népköltési,
gyűjtési pályázat, majd népmesepályázat, tudományos dolgozatok bemutatása. Ezeket a
Marosvásárhelyi Füzetek c. folyóiratban
megjelentették. Újabb neves személyiségeket, tollforgatókat (Benedek Eleket és
barátját, a Budapesten élő Jakab Ödön költőtanárt) fogadtak a KZST tagjai közé.
1896. június 19-én ezt írta Budapestre
barátjának, Jakab Ödönnek: „Te székely! Jó
célt szolgálunk és becsületes törekvést. Decemberben a székely Karácsony énekeit,
szokásait ismertetjük” (Marosvásárhelyi
KZST levelesládája, sajtó alá rendezte
Marosi Ildikó, 128.oldal).
Jakab Ödönhöz 1897. március 5-én kelt
levelében lelkendezve írta: „a Társaság becses felolvasásokat tartott, a jövő hónapban
székely nótákat – Csíkból, Háromszékről,
Gyergyóból, Udvarhelyről, Marosszékből –
mutat be” (uo. 132.o.).
Sajnos 1898 márciusában súlyosbodó
betegsége miatt visszalépni kényszerül. A
gondos kezelésnek és a harmonikus, boldog
családi életnek köszönhetően depressziója
enyhült, egészségi állapota helyreállt. 1897ben Budapesten megjelent ötödik kötete
Felhők címen, 1898-ban egy újabb kötet,
melynek címe Vidéki emberek.
Az 1899 és 1904 közötti évek termékeny
időszak: sokat kirándult, bebarangolta a
Székelyföldet „székely szalmaüléses szekeren”, hobbijának – a zenének, fafaragásnak, barkácsolásnak – hódolt, de felesége
biztatására gyakran tollat ragadott, és számos
szép művet vetett papírra. Figyelte mindazt,
ami az irodalmi életben történit. Ha felkérték,
véleményt mondott egy-egy könyvről,
felolvasóestről. Újra Szovátán, a csend és
nyugalom honában keresett menedéket.
Gyakran jött-ment a posta. Széles körű
levelezést folytatott íróbarátaival: Mikes
Lajossal, Lázár Bélával, Gyulai Pállal,
Kovács Dezsővel, akinek első könyvét méltatta, Négyesi Lászlóval, aki a Pallas nagy
lexikonában megjelenő szócikkről írt az
írónak.
1904 és 1908 között még írt néhány tárcanovellát kolozsvári és budapesti lapokba,
és 1905-ben Budapesten megjelent egy
kétkötetes válogatás ebben az időszakban írt
novelláiból Az élet címen. Levelesládájának
tanúsága szerint utolsó levelét 1908. december 21-én Kolozsvárra Gyalui Farkashoz
címezte, „Lelkem fiam” megszólítást
használva (263. old.). Ezt követően a
betegség teljesen leverte.
1909-ben december végén beszállították a
kolozsvári idegklinikára. Itt pár nap múlva,
1910. január 5-én hunyt el. Temetése január
7-én volt Marosvásárhelyen, római katolikus
szertartás szerint. A temetésén elhangzott
nekrológban Bedőházi János tanár így méltatta: „Ennek a földnek a talajából nőtt ki,
ennek a levegőnek járásában izmosodott
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meg, ennek az égnek
sugárzásában virágzott ki, s hozta meg
gyümölcseit.”

Utóélete
110 éve a béke
álmát alussza maga
tervezte, ma gondozatlan sírjában. Végrendeletében újabb
jótékony
gesztust
gyakorolt: szovátai
házát a magyar írók
részére adományozta.
(Szerk. megj.: A
helyén Bocskay Vince
szobrászművész háza
áll, falán emléktáblát
helyeztek el Petelei
István tiszteletére.)
Bátran
kijelenthetjük: Petelei István
– noha vidéken élt –
nem maradt provinciális író. Kultúrája,
bölcsessége, finom és
kiművelt
ízlése,
műgondigénye megóvta a vidékiességtől.
Szentimrei Jenő némi
pátosszal méltatja: „A
legerdélyibb magyar
író szárnycsattogva
emelkedett fel vidéki
szülőháza fészkéről, és meg sem állott
Budapestig, az ország szívéig. Ott
megkapott minden lehetőséget és minden
elismerést.”
„Petelei a korszak új utakat kereső irodalmának sokat ígérő tehetsége, rangos novellistája, érzékeny tollú publicistája, igényes
szerkesztője“ – írja Kozma Dezső (Petelei
István: Jutalom. Előszó, 6. old.).
A transzilvanizmus, a transzilván érzés,
gondolat, szellemiség művelője, a KZST elnöke és a kolozsvári Erdélyi Irodalmi Társaság
alapítója
volt.
Az
utókor
expresszionista stílusjegyeket vélt felfedni
műveiben, így az expresszionizmus magyar
úttörőjét látják benne.
Az összes, Magyarországon és Erdélyben
megjelent irodalmi lexikon hosszú (sajnos
gyakran tévedésekkel teli) szócikke méltatja
Petelei életművét. „A művészetet úgy fogta
fel, mint a legmélyebb, legteljesebb egyéni és
közösségi sorsvállalást, a nemzeti és az örök
emberi érzések, a tájiság (az erdélyiség) és
egyetemesség harmóniáját”– írja Kozma
Dezső Egy erdélyi novellista – Petelei István
című tanulmánykötetében (38. old.).
Irodalmi utóéletére vonatkozóan megjegyezném, hogy tanítványa és barátja, Gyalui
Farkas – özv. Peteleiné óhaja szerint („fényt
szerezzek az ő drága emlékének”) – posztumusz megjelentette a kétkötetes Elbeszélések
c. kiadványt.
Az eltelt 110 évben számos tanulmány és
12 kánonteremtő válogatáskötet (hét erdélyi)
jelent meg. Petelei-kánonjának megteremtésén munkálkodott Szentimrei Jenő,
Bisztray Gyula, Kéri Spielmann József,
Kozma Dezső, Máthé József, Pozsvai Györgyi, Nagy Pál, Hunyadi Csaba Zsolt, Urbán
László, Török Zsuzsa és a méltatás nélküli
Székely Könyvtár-28 című, 2014-es kiadvány. Erről az új novelláskötetről Márton
Evelin a Csíkszeredában megjelenő
Székelyföld 180. oldalán így vélekedik: „A
novellák frissek, elevenen lüktetnek; mondanivalójukat tekintve gyakran az az
érzésünk, hogy szerzőjük nem száz esztendeje, hanem tegnap, tegnapelőtt, ma írta
őket” (2015. 4. sz.).
Nyilassy Balázs elismeréssel írt róla,
„marosvásárhelyi européer”-nek nevezte.
Hegedüs Géza szerint Petelei István „Világirodalmi méretekkel mérve is a századforduló
legnagyobb elbeszélői közé tartozik.”
Vásárhelyen pedig, felsőbb parancsra, a
Petelei István nevű utcát is eltörölték!
A szív nemességében és jóságában
felülmúlhatatlan
marosvásárhelyi
író

küzdelmes, de értékteremtő élete lezárult. A
jelenkor helybeli közművelődési és irodalmi
társaságaitól, egyesületeitől, szervezeteitől
(nem szeretném megnevezni!), a város
magyar
kultúránk
iránt
érdeklődő
közvéleményétől kérdezem: ez a rendkívüli,
nagyszerű EMBER és ÍRÓ, aki a mi városunk életének nem csak társadalmi, irodalmi
krónikása, de szellemi irányítója volt (mint
a KZST elnöke), és akinek a szíve
hevesebben dobbant, ha szülővárosára
gondolt vagy történelméről írt, és ha szép
örmény dallamokat dúdolt… Petelei István
annyi figyelmet nem érdemel, hogy
életművéről eltávolítsuk a feledés porát?!
Ébredjünk végre fel az illusztris „szellemet”
lebecsülő tunyaságból!
Megítélésem szerint a folyamatosan változó világban van, ami állandó marad: az
pedig Petelei István életművének elvitathatatlan értéke.
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Kedden ünnepelte 75. születésnapját
Ritchie Blackmore angol gitáros, akinek neve a Deep Purple és a Rainbow
zenekar révén vált ismertté, majd reneszánsz hangulatú zenét játszott
Blackmore’s Night elnevezésű együttesével, az elmúlt pár évben pedig felfellép a Rainbow-val is. Az MTVA
Sajtóadatbankjának portréja:

Richard Hugh Blackmore a délnyugat-angliai Weston-Super-Mare-ban született. Első
gitárját tizenegy évesen kérte, s apja azzal a
feltétellel vette meg: vagy megtanul rendesen
játszani, vagy a fején töri ketté. Az apai „ösztökélésre” klasszikusgitár-leckéket vett, ez
alapozta meg technikai tudását. Az iskolát tizenöt évesen hagyta ott, mert magával ragadta a rockzene. A hatvanas évek elején a
korszak több rövid életű formációjában felbukkant, stúdiózenészként dolgozott, mígnem 1968-ban beszállt a Roundabout
együttesbe, amely később Deep Purple néven
vált ismertté. Az együttes nevét az 1930-as
évek egyik slágere után kapta, amely Blackmore nagyanyjának kedvence volt.
Az együttesben akkor rajta kívül a Hammond orgonát mesterien kezelő Jon Lord, a
basszusgitáros Nick Simper, a dobos Ian
Paice és Rod Evans énekes zenélt, első albumukról a kislemezként is megjelent Hush
Amerikában a lista negyedik helyéig jutott.
Legendás felállásuk 1970-ben két személycsere után alakult ki, Ian Gillan énekessel és
Roger Glover basszusgitárossal készült első
lemezüket a Londoni Filharmonikusokkal
vették fel. A korong nagy feltűnést keltett, de
nemigen fogyott, ezért Blackmore nem túl finoman azt tanácsolta Lordnak, hogy a jövőben inkább olyan zenét játsszanak, amelyre
van is közönség.
Így született meg a gitárcentrikus hardrock. A Deep Purple négy év alatt olyan jobbnál jobb (milliós példányszámban fogyó)
albumokat készített, mint az In Rock, a Fireball, a Machine Head és a Japánban készült
dupla élő lemez, olyan dalokkal, mint a Black
Night, a Child in Time, Speed King. A virtuóz
stílusával iskolát teremtő Blackmore gitárszólói legendássá váltak, a Deep Purple védjegyévé lett Smoke on the Water című dal
riffje a rockzene egyik legismertebb motívuma, amelyet valószínűleg már mindenki
hallott. (A dalt valós események ihlették,
ugyanis éppen a svájci Montreux egyik stú-
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diójában dolgoztak, amikor porrá égett a
helyi kaszinó.)
Az önfejű és összeférhetetlen, önbizalomhiányban soha nem szenvedő gitáros egyre
gyakrabban keveredett szakmai és személyes
vitába Lorddal és Gillannel. Nemegyszer

még a színpadon is összeverekedtek, amit a
közönség a show részének tartott, Blackmore
egyszer még a színpadot is felgyújtotta. Az
énekes 1973-ban kilépett, Blackmore 1974ben távozott, miután nyíltan kifejezte nemtetszését a Stormbringer című albumukon

Újabb irodalmi, zenei, színházi és táncos produkciók
láthatók online formában

Újabb irodalmi, zenei, színházi és táncos produkciók láthatók a héten online
formában; a csatlakozó intézmények között van többek között a B32 Galéria és
Kultúrtér, a Budai Fonó Zeneház, a Fehérvár Televízió és a Szegedi Kortárs Balett – közölték a szervezők szerdán az
MTI-vel.
Az Albertfalvi Közösségi Ház Dekameron ihlette novellaíró pályázatot ír ki
Boccaccio remekművének szellemében.
A novellákat szeptember 1-ig folyamatosan lehet küldeni maximum 15000 karakter terjedelemben. Az összes
beérkezett pályamunka az előzsűrizést
követően a weboldalon lesz olvasható –
közölték. Mint írják, a művek térben és
időben bárhol és bármikor játszódhatnak,
azonban ha a novella megtörtént eseményen alapul, akkor a szervezők kérik,
hogy a szereplők nevét, a helyszínt vagy
az időt úgy változtassák meg, hogy az

eredeti szereplőket ne lehessen felismerni.
Június közepéig minden tervezett előadás elmarad a Budai Fonó Zeneházban,
azonban elindult az intézmény online videós interjúsorozata, és csatlakozni lehet
az online táncoktatáshoz is Berecz Istvánnal, valamint koncertek és különleges
felvételek is láthatók lesznek. Három, tavaszra meghirdetett előadásnak, a Barabás Lőrinc Quartet-koncertnek, Lovasi
András Egy az egyben csak maga zenei
programjának és a Parno Graszt előadásának már megvannak az őszi időpontjai,
amelyekre a korábban megváltott jegyek
érvényesek lesznek – közölte az intézmény.
A székesfehérvári Vörösmarty Színház elmúlt évadainak legjobb előadásait
tűzi műsorára mától, szombattól a Fehérvár Televízió, ahol klasszikus és modern
szerzők művei lesznek láthatók tíz napon

felhasznált funk és soul elemekkel kapcsolatban. Új formációt a karizmatikus énekes,
Ronnie James Dio társaságában alapított, a
Rainbow a korszak egyik legsikeresebb hard
rock formációja lett. A bandában azonban
szinte folyamatosak voltak a tagcserék, maga
Dio 1979-ben távozott, amikor a nehéz természetű Blackmore azt javasolta neki, kedvelt fantasy-témái helyett a populárisabb
rockzenét művelje.
A Deep Purple 1984-ben újra összeállt, felvettek két stúdió- és egy élő albumot, de a
személyes ellentétek ismét szétfeszítették az
együttest. Blackmore és Gillan ellenségeskedése szinte azonnal kiújult, így az énekes
1989-ben újfent kilépett. Glover, Lord és
Paice 1992-ben visszaédesgették, így 1993ban, a Deep Purple huszonötödik évfordulóját ünneplő koncerteken ismét a nagy felállás
lépett fel és készítette el a The Battle Rages
On című lemezt. Az album turnéja feszült
légkörben kezdődött, s az év novemberében
egy helsinki koncert során Blackmore egyszerűen kisétált a színpadról és a Deep Purple
történetéből. A rockzene halhatatlanjai közé
2016-ban bekerült együttes még a legjobb
összetételében jutott el Budapestre a nyolcvanas évek végén és 1990-ben, de 1996-ban
és 1998-ban már Blackmore nélkül léptek fel.
Blackmore 1994-ben ismét feltámasztotta
a Rainbow-t, amely három évig létezett, de
csak egy albumot adott ki. Életében 1997-ben
következett be újabb fordulat, amikor későbbi feleségével, Candice Night énekesnővel „reneszánsz folkzenét” játszó együttest
alapított Blackmore’s Night néven. Shadow
of the Moon című bemutatkozó lemezük óriási sikert aratott Európában, Japánban aranylemez lett. Zenéjük az akusztikus
gitármelódiákkal, Night éteri hangjával, mandolinok, billentyűs hangszerek, hegedűk, katonai dobok kíséretével Blackmore szerint
olyan, mintha Mike Oldfield találkozott
volna Enyával. A formáció tucatnyi stúdióalbumot adott ki, a legutolsót 2015-ben, a
2013-as lemezen Blackmore egy dalban búcsúzott a Deep Purple akkor elhunyt billentyűsétől, Jon Lordtól.
A gitáros 2016-ban újból felélesztette a
Rainbow-t, az új felállású együttessel a következő három évben három nagyszabású
turnét tettek, és két élő albumot adtak ki, a
másodikon szerepel az együttes 23 év után
első új, stúdióban rögzített dala is.

keresztül. Az első darab Tasnádi István
Kartonpapa című drámája lesz, majd
sorra kerül többek között a Pillangó, a
Perelj, Uram!, A fösvény, A Herner Ferike faterja és Az ember tragédiája. A tízrészes sorozat május 10-én Shakespeare
Lear király drámájával zárul.
A Föld napja alkalmából a Szegedi
Kortárs Balett YouTube-csatornáján
szerda délutántól látható a társulat 2016ban bemutatott, eARTh című darabja.
Az előadás koreográfiáját készítő Juronics Tamás összegzéséből kiderül, hogy
a mű zenéje Henryk Górecki lengyel zeneszerző utolsó alkotása, a IV. szimfónia, melyet nem sokkal korábban,
2014-ben mutattak be. A művész úgy
fogalmazott, a darab készítésekor az
volt a céljuk, hogy felhívják a figyelmet
az emberi tevékenység által okozott
környezetszennyezésre – áll az összegzésben.

Virtuálisan bejárható a Szépművészeti Múzeum magyar barokk tárlata

Újabb tartalommal bővült a járványügyi veszélyhelyzet
miatt zárva tartó Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti
Galéria virtuális kínálata: a Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig című kiállítást követően már a magyarországi barokk művészetet bemutató virtuális tárlat is
bejárható a Szépművészeti honlapjáról.
A Közgyűjteményi Digitális Stratégia jóvoltából megvalósult virtuális kiállításon a magyarországi barokk számos izgalmas alkotása és művésze ismerhető meg a 1600-as évek
elejétől a 18. század végéig, összesen csaknem 30 műtárgy

részletes bemutatásával – közölte az MTI-vel a Szépművészeti Múzeum.
A tárlat célja, hogy a tanulásban is segítséget nyújtson,
ezért a felületen, külön fülre kattintva, bővebb oktatási tartalmakat is kínál. Ezek a tartalmak elsősorban a 9-12. osztályos tanulóknak szólnak a Nemzeti Alaptantervvel
összehangoltan, a vizuális kultúra, a történelem, valamint a
magyar nyelv és irodalom órákhoz kapcsolódóan.
Mint a közlemény emlékeztet, a múzeum kényszerű bezárása óta folyamatosan bővíti és teszi közzé digitális tartalmait

honlapján és közösségimédia-csatornáin, hogy minél szélesebb körben tegye elérhetővé és ismertté gyűjteményét. Az
intézmény kiállítási kalauzaira, játékaira, útvonaltippjeire,
múzeumpedagógiai segédanyaira minden héten több mint
150 ezer egyedi felhasználó kíváncsi.
Rövidesen elérhető lesz a Magyar Nemzeti Galéria 1800
utáni nemzetközi gyűjteményének virtuális kiállítása, és a
nemzeti összetartozás napjára készül a Magyar tájak című,
több mint 40 műalkotást bemutató, szintén virtuális tárlat is
– közölte a Szépművészeti Múzeum.

2020. április 25., szombat ______________________________________ KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

A hirdetési rovatban megje-

R O M Á N IA
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
PO LG Á R M E STE R

2020. április 24-én kelt
903-as számú RENDELET
a marosvásárhelyi városi tanács rendes ülésének összehívásáról
2020. április 30-ra

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,
A közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3)
bekezdésének b) pontja, és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében
ELRENDELI:
1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre 2020. április 30-án, csütörtökön 12 órára, online, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják elektronikus formában.
3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt dokumentumok kíséretében jóváhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.
4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel 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. cikkelye 1. bekezdésének c pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási
eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi
felülvizsgálat végett.
Dr. Dorin Florea polgármester
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Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében
a Jogi-Közigazgatási Igazgatóság ügyvezető igazgatója,
Buculei Dianora-Monica

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 2020. április 24-ei 903-as rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ
A polgármester 2020. április 24-ei 903-as számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes ülését 2020. április 30-án, csütörtökön 12 órára,
online.
NAPIRENDTERVEZET:
1. Határozattervezet a helyi adóknak és illetékeknek az inflációs ráta mértékével történő jóváírásáról, valamint az adótörvénykezésre vonatkozó 227/2015-ös törvény 493-as
cikkelye (3)-as és (4)-es bekezdéseinél előírt bírságok frissítéséről, a 2021-es évre.
2. Határozattervezet a mezőgazdasági nyilvántartó szakszolgálaton keresztül beszedett illetékek mértékének jóváhagyásáról.
3. Határozattervezet a gazdasági tevékenységek folytatásához szükséges működési engedélyek, a közétkeztetési egységek működési engedélyeinek, valamint a taxi rendszerű
szállítási szolgáltatás engedélyeztetésének kibocsátására, kiegészítésére és módosítására vonatkozó díjak mértékének jóváhagyásáról 2021-re.
4. Határozattervezet a bizonylatok, jóváhagyások és engedélyek kibocsátására vonatkozó helyi illetékek mértékének meghatározásáról a 2021-es pénzügyi évben, a Főépítészi
Igazgatóság tevékenységével kapcsolatosan.
5. Határozattervezet bizonyos speciális illetékek mértékének meghatározásáról, amelyeket a Főépítészi Igazgatóság hajt be a 2021-es pénzügyi évben.
6. Határozattervezet bizonyos speciális illetékek mértékének bevezetéséről, amelyeket a Főépítészi Igazgatóság hajt be a 2020-as pénzügyi évben.
7. Határozattervezet a Műszaki Igazgatóság által nyújtott bizonyos szolgáltatások ellenértékének jóváhagyásáról a 2021-es évre.
8. Határozattervezet a Maros Sport- és Szabadidőközpont és a Mircea Birău fedett uszoda által nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyásáról a 2021-es évre.
9. Határozattervezet a városi közüzemi szolgáltatások igazgatósága (SPUM) által nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyásáról a 2021-es évre.
10. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város társuljon a város környéki településekkel a Közösségi Fejlesztési Társulás a Közszállításért létrehozásához.
11. Határozattervezet bizonyos speciális illetékek és bírságok meghatározásáról a 2021-es évre, amelyeket az üvegházakat, parkokat és zöldövezeteket felügyelő igazgatóság
hajt be.
12. Határozattervezet bizonyos illetékek meghatározásáról a 2021-es évre, amelyeket az állatkert gondnoksága hajt be.
13. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képező Dózsa György út 79. szám alatti ingatlan (telek és építmény) közvetlen értékesítésének
jóváhagyásáról.
14. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magánterületét képező Újgát utcai 12513 négyzetméteres telek értékesítésének módozatáról.
15. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonában található legelőkre vonatkozó legeltetési szabályzatról.
16. Határozattervezet a városrendezési dokumentációval kapcsolatban: „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – övezetbesorolás módosítása adminisztratív épület építéséhez a
földszinten kereskedelmi egységgel” (Dózsa György út 167. szám), a helyi vonatkozású városrendezési szabályozással. Kezdeményező: NTL PROPERTY KFT.
17. Határozattervezet a Serafim Duicu utcai háztartási szennyvízhálózat és a szivattyútelep átvételéről a Faur Consulting IPURL-tól, és belefoglalása Marosvásárhely Megyei
Jogú Város köztulajdonába.
18. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról 14 marosvásárhelyi tömbház energiahatékonysági teljesítményének növelését célzó munkálatokra.
19. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város 30%-os önrészi hozzájárulásának jóváhagyásáról a 2020-as évre, a tömbházak energiahatékonysági teljesítményének
növelését célzó beruházási projektek finanszírozására.
20. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF/DALI szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról, a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyek
teljes korszerűsítése és felújítása – Avram Iancu Technológiai Líceum” célberuházásra vonatkozóan.
21. Határozatervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF/DALI szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról, a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyek
teljes korszerűsítése és felújítása – Ion Vlasiu Technológiai Líceum” célberuházásra vonatkozóan.
22. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy a Dimitrie Cantemir utcában egy 628 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.
23. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy a Iuliu Maniu utca 3. szám alatti, összesen 332 négyzetméteres telek 16/332-ed része és a C2 építmény Marosvásárhely
Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.
24. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, Constantin Hagi Stoian utcában levő 38 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Cîmpean
Marian Ioantól és Cîmpean Diana-Gretától.
25. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, Alsóforduló utcában levő 45 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Cherteş Emiltől
és Chertes Domnicától.
26. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy a Dózsa György út 193-195. szám alatti, összesen 2151 négyzetméteres telek 57/2151-es része Marosvásárhely Megyei
Jogú Város magántulajonát képezi.
27. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, Szabadi úton levő 996 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Davila Rita-Ceciliától.
28. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy a Hídvég utca 10. szám alatti 4869 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képezi.
29. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy bizonyos ingatlanok Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonához tartoznak.
30. Határozattervezet a bölcsődés gyerekek átlagos havi ellátása értékének elfogadásáról a 2020–2021-es tanévben.
31. Határozattervezet a Bölcsődeigazgatóság szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.
32. Határozattervezet a 2020-ban begyűjtött/értékesített faanyagmennyiségre vonatkozó bevételi és kiadási költségvetés, valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapban elvégzendő munkálatok jóváhagyásáról.
33. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag mennyiségének és értékesítési módjának elfogadásáról.
34. Határozattervezet az árverés kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy értékesíthető legyen a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag.
35. Határozattervezet az árverés legfelsőbb kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy kitermelhető és elszállítható legyen a Marosvásárhely Megyei Jogú Város
tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag.
36. Határozattervezet annak betiltásáról, hogy személyek kéregessenek anyagi jövedelemszerzés céljából közterületfoglalással, sértve ezáltal Marosvásárhely Megyei Jogú
Város közigazgatási területének imázsát és környezeti feltételeit.
37. Határozattervezet a felületek bérbeadásának szabályozásáról közélelmezési teraszok működtetése céljából a Maros Sport- és Szabadidőközpont területén 2020-ra.
38. Határozattervezet a városi közüzemi szolgáltatások igazgatósága (SPUM) szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.
39. Határozattervezet egy közigazgatási-területi egység csatlakozásának jóváhagyásáról az AQUA INVEST MUREŞ Kistérségi Fejlesztési Egyesülethez.
40. Határozattervezet a marosvásárhelyi taxiszolgáltatásra vonatkozó engedélyezési, szervezési, odaítélési és ellenőrzési szabályzat – amelyet a 349/2013-as helyi tanácsi határozatban hagytak jóvá és a 392/2018-as helyi tanácsi határozat módosított – módosításáról és kiegészítéséről.
41. Határozattervezet a parkolódíj megszüntetéséről a 100%-ban elektromos és a hibrid meghajtású járművek számára.
42. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből finanszírozott nem visszatérítendő támogatási program jóváhagyásáról, Marosvásárhelyen
taxiszolgáltatásra szánt, 100%-ban elektromos meghajtású új gépkocsik beszerzéséhez és benzin/elekromos hibrid meghajtású új gépkocsik beszerzéséhez.
43. Határozattervezet a 2020. febr. 27-i 44. számú helyi tanácsi határozat 10. cikkelyének visszavonásáról, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási-területi
egység 2020-as költségvetésére vonatkozik.
44. Határozattervezet a részvényesi közgyűlés képviselője, Bakos Levente felhatalmazásáról, hogy hagyja jóvá az Aquaserv Rt. 2020. május 11-ei rendes részvényesi közgyűlésének napirendjén szereplő dokumentumokat.
45. Határozattervezet annak megállípításáról, hogy a Termés utca 8. szám alatti, összesen 1100 négyzetméteres telek 17/22 részét képező 850 négyzetméter Marosvásárhely
Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.
46. Határozattervezet a 2019. évi IV. negyedévi végrehajtási kimutatás és a pénzügyi helyzet elfogadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egységre
vonatkozóan.
47. Határozattervezet a 2020. évi I. negyedévi végrehajtási kimutatás elfogadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egységre vonatkozóan.
48. Határozattervezet a 86/2008-as helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, és a Marosvásárhely köz- vagy magánterületén azonosított állati vontatású, szabálytalanul közlekedő, kézzel húzott vagy tolt járművek, illetve elhagyatott állatok lefoglalására, elszállítására, megőrzésére és kibocsátására vonatkozó szabályzat elfogadásáról.
49. Határozattervezet az Alpha Transilvană Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás elfogadásáról.
50. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 806 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról FARCAŞ JENICA és FARCAŞ
IOAN-EUGEN számára.
51. Határozattervezet a 2020. március 30-ai 47-es helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a 2019. ápr. 25-i 106. számú és a 2019. szept. 26-i 246. számú
helyi tanácsi határozatban előírt díjak felfüggesztésének jóváhagyásáról rendelkezett a marosvásárhelyi kkv-k és magánszemélyek, egyéni vállalkozások, engedélyezett magánszemélyek, egyesületek és alapítványok támogatásaként a szükségállapot idejére.
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 kódexre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat
138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében.
Dr. Dorin Florea polgármester
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tást. Tel. 0759-467-356. (7266)
VÁLLALUNK

tetőfedést,

forgatást,

bármilyen

Saját

anyagunkkal

kisebb

cserép-

javítást,
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dolgozunk.

Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0756-485-242, 0790-360-626. (7312)

MEGEMLÉKEZÉS

„A szeretet soha el nem fogy…”
Fájó

szívvel

emlékezünk

ERSZÉNYI JENŐRE halálának

első évfordulóján. Köszönjük,

hogy voltál nekünk! Nyugodj bé-

kében,

(7369-I)

csendesen!

Szerettei.

ELHALÁLOZÁS
,,Amiképpen az Atya szeretett
engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én
szeretetemben.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, apatárs, testvér, sógor és
rokon, a székelybósi születésű
TŐKÉS MIHÁLY
backamadarasi lakos 2020. április 23-án, életének 70. évében
örökre megpihent. Temetése április 25-én lesz a backamadarasi
ravatalozóból, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (p-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszintén

gyász

együttérzünk

nehéz

a

perceiben

Barabás Margittal és családjá-

val FÉRJE elvesztése okozta
fájdalmában.

„Tanácsoddal

igazgatsz

engem, és azután dicsőségbe

fogadsz be engem. ”

(Zsolt. 73.24)

A Hit és Fény közösség tagjai

és az Ügyes Kezek Alapítvány.
(-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Rovarirtás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április 27-30. között rovarés rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és magánterületein. Rossz idő esetén a határidő módosulhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a rovarirtásnál a cipermetrin
és a bacillus thuringiensis s-metopren, a rágcsálóirtásnál pedig a
brodifacoum. A szerek az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

Házhoz röpítjük a legjobb könyveket.
A Kobak Könyvesbolt házhoz szállítja
azokat a könyveket, melyeket
a szobafogság előtt nem sikerült
beszerezned.

• 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
• 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
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• 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
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• 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
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

