
Egy 2006-ban abbamaradt hagyományt
éleszt újra a VI. Marosvásárhelyi Fogorvosi
Napok, amely péntektől vasárnap délutá-
nig zajlik a marosvásárhelyi Kultúrpalo-
tában. A Health Events által szervezett
kongresszus témája az interdiszcipliná-
ris fogorvoslás új irányvonalainak bemu-
tatása, amelyről romániai és külföldi
meghívottak tartanak előadást. 

A több mint fél évszázados fogorvosképzés
tiszteletére dr. Sorin Popşor professzor, a Fog-
orvosi Kar volt dékánja kezdeményezte a fogor-
vosi napokat, és dr. Mártha Krisztina egyetemi
előadótanár, a Fogorvosi Kar dékánhelyettese, a
szervezőbizottság elnöke élesztette fel újra 11
évnyi szünet után. 

A péntek délelőtti ünnepélyes megnyitón kö-
szöntötte a meghívottakat, és beszámolt arról,
hogy 230 résztvevő jelentkezett be a kongresz-
szusra, köztük 168 egyetemi hallgató, akiknek
biztosították az ingyenes részvételt. A közönség

három ország 17 előadóját hallgathatja a 16 órá-
nyi tudományos program során, köztük dr. Turzó
Kinga szegedi egyetemi tanárt és dr. Paul Mul-
lasseril professzort az oklahomai egyetemről. Az
Interdiszciplináris irányok és gyakorlati kihívá-
sok a fogorvoslásban témájú tanácskozás a legú-
jabb információkat közvetíti a fogorvos-
tudomány minden területéről: fogpótlástan, fog-
szabályozás, parodontológia, implantológia, kis-
és nagy szájsebészet, gyermekfogászat, meg-
előző fogorvoslás, fogászati anyagtan. 

Sógor Csaba 
kiigazítást kér
Több téves következtetésre jutott a ro-
mániai magyar nyelvű oktatást illetően
egy uniós tanulmány. Sógor Csaba
szerint az a megállapítás rugaszkodott
el a valóságtól leginkább, mely szerint
a romániai magyar nyelvű oktatás leg-
fontosabb eredménye, hogy a tanul-
mányaikat magyar nyelven végző
diákok Magyarországon munkát tud-
nak vállalni.
____________2.
Színházi világnap
Marosvásárhelyen
Amint arról a tegnapi lapszámunkban
is olvashattak, március 27-én, a szín-
házi világnapon, valamint március 28-
án gazdag rendezvénysorozattal látja
vendégül közönségét a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház. 
____________4.
Újra együtt zenél
Deák Bill Gyula 
és Hobó 
A sajtótájékoztatón Hobó volt a megle-
petésvendég, aki elmondta: az utóbbi
években vagy ő zenélt Deák Bill és
zenekara vendégeként, vagy Bill volt
az ő vendége. Most azonban Bill és
Hobó újra együtt címen lépnek a ko-
lozsvári közönség elé.
____________5.
120 éve született
Hamvas Béla 
Hamvas az úgynevezett szakrális me-
tafizika utolsó nagy egyénisége, az
egyik legeredetibb nézeteket valló vál-
ságkutató volt. Gondolkodásának kö-
zéppontjában mindig az Egész állt,
műveiben a hagyományt, az emberi-
ség népen, fajon, nyelven, koron túli
közös és egységes szellemi tudását
vizsgálta, amelyet szerinte legtisztáb-
ban a szent könyvek közvetítenek. 
____________6.(Folytatás a 2. oldalon)
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AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Március 31-ig minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Március 31-ig minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek 
50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatarto-
mányra:

0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
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Tanácskozás a fogorvoslás új irányvonalairól 
A fogágybetegség következményei

DUTYI



Az ünnepélyes megnyitón dr. Leo-
nard Azamfirei professzor, a MOGYE
rektora köszöntötte a résztvevőket és
a szervezőket, és kifejezte elismerését
a fogorvosok iránt, akik az észt és a
kézi munkát, a szépet és a hasznosat,
az orvostudományt és a bizniszt kötik
össze sikeresen. A továbbiakban a
MOGYE támogatásáról biztosította a
szervezőket. 

Péter Ferenc, a megyei tanács el-
nöke a vendégeket köszöntő és a fő-
rendezőnek szóló köszönőszavain túl
azzal a kéréssel fordult az egyetemi
hallgatókhoz, hogy lehetőleg marad-
janak itthon, mert szükség van rájuk. 

A választott téma fontosságát hang-
súlyozta beszédében dr. Cristina Bica

egyetemi előadótanár, a Fogorvosi
Kar dékánja. 

2001–2006 között öt alkalommal
szervezte meg a Marosvásárhelyi
Fogorvosi Napokat dr. Sorin Popşor
egyetemi tanár, volt dékán, akit szin-
tén a színpadra szólítottak.

Dr. Turzó Kinga biofizika-profesz-
szor, a Szegedi Egyetem Fogorvosi
Karának dékánja az interdiszciplinari-
tás fontosságát hangsúlyozta, és el-
mondta, hogy régi barátság kapcsán
jött el Marosvásárhelyre, majd rend-
kívül érdekes előadást tartott a fogá-
szati implantátumok biointegrá-
ciójáról. Őt két bukaresti előadó kö-
vette: dr. Mihaela Păuna egyetemi
tanár és dr. Horia Barbu előadótanár. 

A tanácskozás témájáról dr. Mártha

Krisztinát, a szervezőbizottság elnö-
két kérdeztem.

– Lehet, hogy az interdiszciplinari-
tás helyett nyugodtan beszélhetnénk
transz- vagy multidiszciplinaritásról,
amely köré megpróbáltuk összefogni
a különböző szakterületeket, és ezek
mindenikéről el fog hangzani egy-egy
előadás a 16 órában. A tanácskozás ér-
dekessége, hogy dr. Benedek Theo-
dora kardiológus professzor a fogágy
egészségi állapota és a különböző
szívbetegségek közötti összefüggésről
tart előadást, hiszen tudjuk, hogy a 
fogágybetegség a kardiológiai pana-
szokon kívül sok egyéb klinikai kór-
kép okozója lehet.

A tanácskozás vasárnap délután a
poszterek bemutatásával zárul.

Hatvan éve, 1957. március
25-én írta alá Belgium, Fran-
ciaország, Hollandia, Luxem-
burg, a Német Szövetségi
Köztársaság és Olaszország
az Európai Gazdasági Közös-
séget (EGK), valamint az Eu-
rópai Atomenergia
Közösséget (Euratom) létre-
hozó Római Szerződést. Az
EGK-ből nőtt ki az Európai Kö-
zösségek, majd napjaink Eu-
rópai Uniója. Az évforduló
alkalmából az EU-országok
vezetői március 25-én Rómá-
ban csúcstalálkozót tartanak.

Robert Schuman francia kül-
ügyminiszter 1950. május 9-én ve-
tette fel az EU elődjének tekinthető
Európai Szén- és Acélközösség,
más néven a Montánunió létrehozá-
sát. A gondolatot meghirdető Schu-
man-beszéd időpontját azóta is
„Európa napjaként” ünneplik. Az
integráció első lépcsőfokaként
1951. április 18-án írta alá Párizs-
ban Franciaország, Németország,
Olaszország, Belgium, Hollandia és
Luxemburg a Montánunió-szerző-
dést, amely 1952. július 25-én lépett
hatályba. Ez volt az első alkalom,
hogy egy addig kizárólag nemzeti
hatáskörbe tartozó fontos gazdasági
terület nemzetek fölötti hatáskörbe
került. 1953 elején hatályba lépett

az első európai adó, létrejött a szén
és vasérc közös piaca, s megszűnt e
nyersanyagok vámja.

A Montánunió sikere láttán elő-
térbe került az európai politikai in-
tegráció megteremtésének terve.
Ennek alappilléreként kívánták lét-
rehozni az Európai Védelmi Közös-
séget, a megállapodást 1952. május
27-én Párizsban írta alá a Montánu-
nióban részes hat állam. A NATO-
hoz szorosan kapcsolódó, közös
nyugat-európai hadsereg felállítását
előirányzó katonai együttműködést
azonban a francia nemzetgyűlés
nem ratifikálta, a szerződés ezért
nem lépett hatályba. (1955-ben egy
másik védelmi szervezet, a Nyugat-
európai Unió – WEU – alakult meg,
de ez már nem tartalmazta a közös
hadsereg gondolatát.)

A kudarc után egy időre elakad-
tak az Európai Politikai Közösség
létrehozásával kapcsolatos tervek.
A Montánunió külügyminiszterei
1955. június elején az olaszországi
Messinában a gazdasági integráció
továbbfejlesztéséről döntöttek, és
elhatározták, hogy létrehoznak egy
európai nukleáris programot (Eura-
tom). A javaslat kidolgozásával
megbízott Paul-Henri Spaak belga
külügyminiszter jelentését elfo-
gadva 1956 májusában úgy döntöt-
tek, hogy kormányközi

tárgyalásokat kezdenek az Európai
Gazdasági Közösség (EGK) és az
Euratom megalakításáról.

Több hónapos tárgyalások ered-
ményeként a Hatok képviselői – or-
szágonként két-két fő – 1957.
március 25-én írták alá az úgyneve-
zett Római Szerződést az Európai
Gazdasági Közösség (EGK) meg-
alapításáról. A római Capitolium
épületében lezajlott ceremónián
Belgiumot és Franciaországot
„csak” külügyminiszter, illetve ál-
lamtitkár képviselte. Külön egyez-
ményben létrehozták az Európai
Atomenergia Közösséget (Eura-
tom) is. A köznyelvben Közös Piac-
nak is nevezett EGK-szerződés
bevezetőjében szerepeltek az euró-
pai integráció alapelvei: az európai
népek közötti mind szorosabb kö-
zösség (unió), a tagállamok gazda-
sági és szociális fejlődése, az élet-
és munkakörülmények állandó javí-
tása, valamint a béke és a szabadság
megőrzése. A közös piac létreho-
zása négy alapelvre, az áruk, a szol-
gáltatások, a személyek és a tőke
szabad mozgásának biztosítására
épül. A vámunió létesítése és a
közös kereskedelmi politika mellett
a szerződés adott formát a közös
agrárpolitikának (KAP).

Az 1958. január 1-jén életbe lé-
pett Római Szerződés létrehozta a

közösség legfontosabb intézmé-
nyeit: a Közgyűlést (az Európai
Parlament elődjét), a Tanácsot, az
(Európai) Bizottságot és a Bírósá-
got. 1967-től az EGK, a Montánu-
nió és az Euratom intézményeinek
egyesítése után az Európai Közös-
ségek nevet használták, az időköz-
ben 12 tagúra bővült EK
alapszerződését először 1987-ben
módosították. Az Egységes Európai
Okmány az egységes piac beveze-
téséről döntött, és véglegesítette a
külpolitikai egyeztetések kialakult
kormányközi mechanizmusát.

Az integráció további lépése a
közösség politikai fogalomként
való megteremtése volt. Az 1992.
február 7-én aláírt és 1993. novem-
ber 1-jén életbe lépett Maastrichti
Szerződéssel létrejött a jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező Európai
Unió. Az EU első pilléreként hatá-
rozták meg az Európai Közössége-
ket, kibővülve a Gazdasági és
Monetáris Unió létrehozásával, má-
sodik pillérként a közös kül- és biz-
tonságpolitikát, harmadikként a bel-
és igazságügyi együttműködést. (A
három pillért a 2007 végén aláírt és
2009 végén hatályba lépett Lissza-
boni Szerződés olvasztotta egybe.)
Az EU-val együtt számos új intéz-
mény jött létre, mint az európai om-
budsman, az Europol, a Régiók
Bizottsága, az Európai Központi
Bank, s több intézmény (köztük az

Európai Bizottság) új nevet, illetve
új hatáskört kapott, mint például a
Bíróság. A szerződés létrehozta az
uniós állampolgárság fogalmát, a
tagállamok úgy döntöttek, hogy
legkésőbb 1999-ig közös pénzt ve-
zetnek be, és meghatározták a kon-
vergencia kritériumait. A közös
fizetési eszközt, az eurót 1999. ja-
nuár 1-jén 11 tagállam vezette be,
az euró 2002 óta a készpénzforga-
lomban is átvette az addigi nemzeti
valuták szerepét. Az eurózónának
jelenleg 19 tagja van.

Maastricht teremtette meg a ke-
retet az integrációs szervezet to-
vábbi fejlődéséhez, amely az újabb
bővítéseket és az intézményes átala-
kításokat is magában foglalta. Amíg
az öt évvel későbbi, 1997. évi
Amszterdami Szerződés elsősorban
a még szorosabb integrációról dön-
tött, a Nizzai Szerződés 2001-ben
kiemelten az EU bővítéséhez szük-
séges intézményi reformokkal fog-
lalkozott, a 2007 végén aláírt és
2009 végén hatályba lépett Lissza-
boni Szerződés pedig az immár 28
tagúra bővült EU működési kereteit
reformálta meg, és az uniót önálló
jogi személyiséggel ruházta fel. A
szerződés először biztosít lehetősé-
get az EU-ból történő kilépésre.
2016. június 23-án Nagy-Britannia
lakossága népszavazáson az Euró-
pai Unióból való kilépésről döntött.
(MTI)

A fogágybetegség következményei
Ma IRÉN, ÍRISZ, holnap
EMÁNUEL napja. 
EMÁNUEL: a héber Immánuel-
ből ered, jelentése: velünk az
Isten. A név változatai az Imma-
nuel, a Manó, a Mánuel és a
Mendel. A női változat az Ema-
nuéla. 
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Téves megállapítások a romániai magyar nyelvű oktatásról

Sógor Csaba kiigazítást kér
Több téves következtetésre
jutott a romániai magyar
nyelvű oktatást illetően egy
uniós tanulmány. Sógor
Csaba szerint az a megállapí-
tás rugaszkodott el a valóság-
tól leginkább, mely szerint a
romániai magyar nyelvű okta-
tás legfontosabb eredménye,
hogy a tanulmányaikat ma-
gyar nyelven végző diákok
Magyarországon munkát tud-
nak vállalni.

Az Európai Parlament Kulturális
és Oktatási Bizottságának (CULT)
indítványozására nemzetközi szak-
értők vizsgálták meg az európai ki-
sebbségi nyelvű oktatás helyzetét.
Sógor Csaba, RMDSZ-es európai
parlamenti képviselő nagyon fon-
tosnak tartja, hogy egyáltalán elké-

szült egy ilyen tanulmány, hiszen
hosszú évek óta igyekeznek a ki-
sebbségi nyelvű oktatás problémá-
jára irányítani az uniós döntéshozók
figyelmét. „A nyelvi kisebbségek az
EU népességének mintegy 10 szá-
zalékát teszik ki, tehát 40-50 millió
kisebbségi nyelvhasználóról beszél-
hetünk. Az oktatási törvények azon-
ban tagállami hatáskörbe tartoznak,
ezért ütközünk folyamatosan aka-
dályokba” – magyarázza az EP-
képviselő, aki szakmai szempontból
véleményezte a szóban forgó uniós
tanulmány Romániára vonatkozó
részét.

Sógor felhívta a CULT-szakbi-
zottság figyelmét a tanulmányban
szereplő téves következtetésekre,
hibás megállapításokra, ugyanakkor
a valós helyzet tényszerű ábrázolása

érdekében kiegészítéseket küldött a
dokumentumhoz. A tanulmány
egyik bekezdése szerint a Románi-
ában tanulmányaikat magyar nyel-
ven végző diákok főként
Magyarországon tudnak munkát
vállalni, ennek oka pedig a tanul-
mány szerint a román nyelv ala-
csony szintű ismerete, ezzel azt
sugallva, hogy több előnye lenne a
magyarok számára a román nyelven
való tanulásnak.

– Jeleztük, hogy ez a következte-
tés egyáltalán nem helyes, hiszen a
román nyelv megfelelő módon tör-
ténő tanítása az oktatási rendszer
feladata, a hiányosságok pedig
abból fakadnak, hogy a románt
anyanyelvként tanítják a magyar
gyerekeknek, nem pedig környezeti
vagy második nyelvként, ahogy az

1/2011-es oktatási törvény előírja –
magyarázta a képviselő. Sógor
Csaba úgy véli: hibás, elnagyolt és
veszélyes következtetés, hogy a
magyarul tanulók csak Magyaror-
szágon vagy az „enklávéban” (Szé-
kelyföldön) tudnak érvényesülni:
„ez nevetséges leegyszerűsítés,
amelyre rengeteg ellenpélda van, ez
nem adhatja egyetlen, a témában
megjelenő uniós dokumentum alap-
ját sem.”

A tanulmány többek között téve-
sen írja le azt is, hogy mely egyete-
meken tanulhatnak anya-
nyelvükön a magyar kisebbség tag-
jai, egyáltalán nem tesz említést a
Babeş-Bolyai Tudományegyetem-
ről, a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemről, il-
letve a Marosvásárhelyi Művészeti

Egyetemről. Sógor Csaba pontosí-
tást és kiegészítést kért. – Ez a
három intézmény az 1/2011-es ok-
tatási törvény értelmében multikul-
turális egyetemként van
meghatározva. Ez többek között azt
is jelenti, hogy kötelesek külön
szervezeti egységben kezelni a ma-
gyar nyelvű oktatást. Azt kértük,
foglalják bele, hogy a MOGYE-n
ez a mai napig nem történt meg, va-
gyis nem tartják be a törvényt! –
fejti ki.

Sógor Csaba reményét fejezte ki
azt illetően, hogy az Európai Parla-
mentnek lesznek további kezdemé-
nyezései ezen a téren és sikerül a
romániai magyar nyelvű oktatás
kapcsán a gyakorlatban létező prob-
lémákra a valóságnak megfelelően
rámutatni. (közlemény)

A Római Szerződést 60 éve írták alá



„Petőfi okosan, sőt körmönfontan ölelte fel magához a
Toldi szerzőjét a legelső pillanatban, látnivalóan igen tartott
attól, hogy ellenséget faragnak belőle, és általa bunkózzák le
a progressziót. Arany higgadt maradt és mérsékelt, befelé for-

rongott, lefojtotta magát, és akkor írt verses epikát, amikor
már prózát kellett volna írni, akkor írt balladákat, amikor a
novella lett a műfaj. Az elveszettnek tételezett magyar eposz
megteremtése, a húsz-harminc évvel korábbi és már akkor
idétlen program szinte minden alkotóerejét felemésztette,
noha világosan látott, a korról és a kortársakról csupa rosz-

szat tudott, de nem akarta tudni, behunyta a szemét, és bele-
menekült a sosem létezett magyar eposzi múltba. Tudomány-
és művészetszervezésre vesztegette el az idejét, amit a saját
műveire kellett volna fordítania. Zseni volt, és a hallgatás
nagy alakja lett belőle” – írja Spiró György a Látóban. A ma-
rosvásárhelyi szépirodalmi folyóirat legutóbbi számát Arany
János emlékének szentelte, és nem véletlenül: az idén a költő
születésének kétszázadik évfordulóját ünnepelik szerte a ma-
gyar nyelvterületen. 

Az említett legfrissebb lapszámot, az AranyLátót március
20-án mutatták be a Látó Irodalmi Játékok 82. rendezvényén,
a G. Caféban a folyóirat szerkesztői és szerzői: Demény Péter,
Kovács András Ferenc, Markó Béla és Nagy Attila. 

A moderátor, illetve kérdésfeltevő szerepét KAF vállalta
el. – Ma este, ha nem is a születésnapján, de felköszöntjük
Arany Jánost. Az Arany-számunkat teljes mértékben a költő
emlékének szenteltük, róla szól, a Talált vers is az övé. Van-
nak nagyon aktuális versei, ő az, aki klasszikus és kortárs is
egyszerre. Az első sorkérdésem: milyen mozgékonyságú az
életetekben Arany János, milyen súllyal bír az olvasmányai-
tokban?

– Arany Jánost úgy is kedvelem, mint verstant – válaszolta
Nagy Attila. – Kisgyerekkorom óta néha fúttam is, a szüleim
rengeteget bújták azt a kort. Ami különösen izgatott, az Arany
nyelve. Úgy viszonyulok hozzá, mint a Vizsolyi Biblia Ká-
roli-féle fordításához. Igyekeztem magamhoz hívni ezt a
nyelvet, mert sokféle íze és zamata van. Az elején azt hittem,
túl precíz, túl megmunkált. Aztán rájöttem, hogy Arany

Arany János szülőháza egy régi képeslapon

Haller József: Önarckép (1979). A nemrég elhunyt marosvásárhelyi képzőművész emlékkiállítása
a tegnap délután nyílt meg a Bernády Házban.

Kétszáz AranyLátó
Kaáli Nagy Botond

Hamvas Béla

(Folytatás a 4. oldalon)

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1273. sz., 2017. március 25.

Litai (Imádságok)
(részletek)

Imával kezdeni. Mert szó, tett, szándék, kívánság
megszenteletlen, pogány, mint a megszentelt kenyér,
ha nem éri a kereszt. Ne végy a szádba
kenyeret, ha nincs megáldva. S ne mondj
ki szót soha és főként le ne írj soha,
míg Nagy Hatalmak egyike nem szólt:
lehet. Imával, mindig imával kezdeni.
Napot, utat, munkát, ebédet
és a szót, akár ha szól, akár, ha írva van. 

…

Van a tűznek szüksége borra?
Kell annak ópium, aki mindig álmodik?
Mert a hattyúra már nem fér több fehér.
Mégis mindig, mikor találkoztunk, mindig
külön meg kellett szoknom, hogy idegen vagy.
Nem tudtam soká, hajad milyen s szemed,
nem tudtam látni rajtad semmit.
Megfogni? Ó, – hiszen megfoghatatlan
s amit először láttam, az a láthatatlan.
Az ismerős. De nem tegnapról, nem régről;
ismertelek mindig, mikor találkoztunk,
mindig, egész a legelejéről, mikor még

én voltam te s te én.



Amint arról a tegnapi lapszámunkban is olvashattak, már-
cius 27-én, a színházi világnapon, valamint március 28-án
gazdag rendezvénysorozattal látja vendégül közönségét a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház. A Nemzetközi Színházi
Intézet bécsi közgyűlése által 1961-ben elfogadott határozat
alapján a március 27-i világnap célja, hogy felhívja a figyel-
met a színházművészet (és tágabb értelemben a kultúra) fon-
tosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt,
kérje a közönség szeretetét és támogatását – olvashatjuk a
színház közleményében.

A gazdag és színes program egyik kiemelkedő momen-
tuma Kovács András Ferenc Theatrum Mundi című költői
estje, melyre március 27-én, hétfőn este 8 órától kerül sor a
Kisteremben. 

Ezt megelőzően, 17 órától Ophelio Barbaro búcsúzik cím-
mel kerül sor a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és a Fiatal
Írók Szövetségének irodalmi szimpóziumára Kovács András
Ferenc teátrumi verseiről. A színpad, a színpadi látványi tár-
gyiasságok, a párbeszéd, a testi jelenlét a színház médiumá-

hoz erőteljesen kapcsolódnak. De kapcso-
lódnak-e a költészethez? Vannak-e átme-
netek poézis és színjátszás között? Kovács
András Ferenc költeményeinek jelentős
darabjai világszínház-szerűséget, egyfajta
theatrum mundi jelleget kölcsönöznek
maguknak nem csupán a versek témáit,
motívumhasználatait, stílusregisztereit,
hanem működésmódjuknak összetettségét
illetően is. Feltehetjük a kérdést: milyen
szavak beválogatását engedi egy vers, és
milyen működést követel meg ahhoz, hogy
valamiféle előadásként, még inkább elő-
adódásként működjön? Egyáltalán: elő-
állítódnak-e benne egy előadás feltételei?
Figyelmes-e a médiumok (költészet, szín-
ház) különbségeire? Mennyiben engednek
panoramikus széttekintést e költészetre az
ilyen és ehhez hasonló sorok: „Szereped

van itt… / Ma
lépsz föl!”? 

Hasonló kérdésekre keresik a vá-
laszt a Fiatal Írók Szövetsége szim-
póziumának előadásai. Mészáros
Márton, Pataki Viktor és Porczió Ve-
ronika fiatal magyarországi iroda-
lomtörténészek referátumait
követően színpadra lép egy író-ol-
vasó találkozó erejéig maga a szerző,
Kovács András Ferenc is. Moderál:
Korpa Tamás költő.

A színházi világnap további jeles
eseményei: március 27., hétfő 15 óra
– nagytermi előcsarnok – Játék a tit-
kokkal / Nem szokványos arckép-
csarnok a Tompa Miklós Társulat
jelenlegi színművészeiről. Az albu-
mot bemutatja Keresztes Attila mű-
vészeti igazgató, aki egyben a kötet
szerkesztője. 16 óra – nagytermi elő-
csarnok – Képzőművészeti- és fotóki-
állítás a színház világnapja
alkalmából/ kiállításmegnyitó/ és a

világnapi üzenet felolvasása. Március 27., hétfő 22.00 – már-
cius 28., kedd 6.00 óra – a Nemzeti Színház belső terei – A
színház éjszakája/rendhagyó eseménysorozat.

Március 28., kedd 17.00 – Sportcsarnok – Színészek a pa-
lánk alatt/kosárlabda-mérkőzés a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház színészei, a marosvásárhelyi média képviselői, a
Maros KK és a Sirius KK játékosai között. 

A csapatok összeállítása a következő: 
Fehér csapat: Bartha László Zsolt – színész; Ciugulitu

Csaba – színész; Luchian Pantea – színész, Liviu Rebreanu
Társulat; Keresztes Attila – művészeti igazgató, Tompa Mik-
lós Társulat; Gáspárik Attila – vezérigazgató, Nemzeti Szín-
ház; Pál Attila – produkciós igazgató – Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház;  Czimbalmos Ferenc Attila – újságíró, Köz-
pont, Lázár László – Maros KK, LaMarcus Reed – Maros
KK. Edző: Szászgáspár Barnabás – Maros KK.

Kék csapat: Costin Gavază – színész; Csíki Szabolcs – szí-
nész; Korpos András – színész; Fülöp Bea – színész; Kádár
Zoltán – szerkesztő, Marosvásárhelyi Rádió; Vlad Amariei –
szerkesztő, Marosvásárhelyi Rádió; Farczádi Attila – szer-
kesztő, Rádio Gaga; Sánta Szabolcs – Maros KK; Radovan
Markovic – Maros KK. Edző: George Trif – Maros
KK.(Knb.)

egyszerűsége a költészet magas foka. Máig
foglalkoztat, és rájöttem, hogy minden vers-
forma, amit művelt, máig nagyon érvényes.
Rendkívüli költők tanulmányait is összeol-
vastam róla, most például Oravecz Távozó
fáját és Arany Őszikéjét hasonlítgatom össze.

– Nem vagyok feltétlen híve az évfordu-
lóknak, ez egyfajta Arany János-inflációt is
eredményezett, de valószínűleg nincs igazam

– tette hozzá Markó Béla. – Ettől függetlenül
érdekel és érdekelt Arany János, írtam róla
esszét, verset, írtam a Látónak, a Székelyföld-
nek – ez a bizonyítéka annak, hogy foglal-
koztat. A magyar költészetnek egy olyan
sarokköve, amelytől ki lehet mozdítani, meg
lehet forgatni a magyar lírát. Ugyanakkor azt
vallom, hogy sokkal mélyebben kellene vis-
szanyúlnunk a 19. századhoz. Kialakult a
kánon, elhelyeztük a költőket, van egy Petőfi-
képünk, Arany-képünk – utóbbi pedig sokkal

egyszerűbb, laposabb,
mint amilyen ez a rend-
kívül összetett költő
volt. Ő tanár, egy leltárt
készítő pontos családfő
– a legnagyobb nem
költő költőnk, sokkal
komplexebb, mint
amennyire mi ismerjük.
Azt hiszem, csakúgy
mint a történelmet, ezt is
fel kellene bontani.
Arany erre alkalom, sok
szép verset olvastam az
évforduló kapcsán, de
azon túl a tanulmányok
izgatnak, az esszék, az
Arany-értelmezések.

– Ebben az inflációban sok jó dolog szüle-
tett – vélte Demény Péter. – Nekünk volt egy
diavetítőnk, abban megvolt a Toldi, a fürdő-
szoba sötétjében néztük. A költői életemben
a többiek révén – akik elhozzák – marad meg
Arany János. Modell lett. Petőfi és Arany, az
ösztönös és a túl precíz költő. Ez máig így
ment tovább.

– A szatmári könyvtárunkban olvastam
Toldit először, valamivel később, mint
mások, és teljesen más szemmel – mondta a
kérdésfeltevő. – Azután az ember felfedezi a
kései Aranyokat. Rájössz, hogy megakasztja
a formát és teljesen a saját képére formálja.
Van egy olyan nyelv, ami csak nála létezik.
Illik azt mondani, hogy Petőfi ellenében
Aranyt szeretjük. Ez engem soha nem ért utol,
engem elkísért Petőfi, akinek van egy élő
nyelve. Személy szerint azt szeretném, hogy
többet beszéljenek Görgey Artúrról vagy Köl-
cseyről, Wesselényiről, Deákról. Van egy gyö-
nyörű 19. század, és benne ez a nem igazán
költőtípus. Mi az, ami érdekes, hogy látjátok,
hogyan nyúlnak hozzá Aranyhoz a generá-
ciók? Hogyan közelednek hozzá?

– Sok izgalmas dolgot olvastam, olyasmi-
ket, amiket az ember bölcsészként sem tu-
dott: például Egyed Emese egy kiváló
tanulmányát Arany francia írásairól, amikről
semmit sem tudtam. Hogy a fiataloknak tet-
szik-e, azt nekik kéne megmondani, de

Aranyt újraolvasva úgy érzem, hogy egészen
különös, sokszor romantikus, érzelmes köl-
tőről van szó, aki balladába öltözteti a saját
érzelmeit, reprodukálni akarja a magyar tör-
ténelmet, meg akarja teremteni azt a hőse-
poszt, ami nincsen. Egy látszólag nagyon
korszerűtlen költő, formailag ugyanakkor
rendkívül eredeti, nem követ formákat, ki-
véve a népi hagyományt, amelyet magához
igazít és átgyúr. Ehhez a szinte porossághoz
társul a rendkívül modern, posztmodern
Arany, aki még lábjegyzettel is hajlandó élni.
Abban a hősi, romantikus korban nem restell
kiszólni a versből. Nem akar és nem is mer
lelkes poéta lenni. Ő írja a verset és gondol-
kodik a versről – és éppen ezért rendkívül
korszerű. 

– A mai fiatalok nem ismerik eléggé
Aranyt – tette hozzá Nagy Attila. – Vannak
bizonyos életkorok, amelyeket elérve az
ember elmélyül. Aranyhoz ez az elmélyülés
kell. Megérteni, ahogy írja a verset és aho-
gyan reflektál rá. Nagyon tájékozott volt. A
nyelv, amellyel ír, nagyon egyéni. Az az el-
várásom a fiatalok felé, hogy mélyüljenek el
benne még jobban, annyira, amennyire
nekem sem sikerült. Mert van némi hiányér-
zetem a mai alapos leásás, kulturáltság, meg-
szenvedés terén – hallottuk az Arany János
emléke előtt tisztelgő, azt megidéző beszél-
getés során.

   4 __________________________________________________________________MÚZSA_______________________________________________2017. március 25., szombat

Színházi világnap Marosvásárhelyen

Kétszáz AranyLátó

Hiába foglaltunk előre helyet és/ érkez-
tünk meg idő előtt,/ úgy néztek ránk, mint
fagyott/ madarakra. és amikor/ megjöttünk,
egyből nyelvet/ váltottak. két ember miatt.
(André Ferenc). Sárgul szakáll és őszül
levél,/ míg lendít, vonszol, rendez a szél,/ s
vak dombok tűnnek, lapulnak el/ sziklánk
repedő zenéjével. (Áfra János). Vörösmarty
ott ült a Csigában, sarokasztalánál, egyedül.
Előtte gyertya, kancsó bor, kalamáris, toll,
fehér árkuspapír. Hallotta, hogy a szél meg-
zörgeti a szemközti borbélyüzlet réztányér-
ját, a körülöttük lévő házak szélkakasai
mogorván csikorogtak, úgy sírt a szél, mint
részeg kintornás a felesége temetésén, ha
időnként nyílott az ajtó, havat vágott be a te-
rembe, s az asztalokon lobogó gyertyák
lángját is megbolondította. (Bogdán László).
„Én e lángelmű költőt férfikora legszebb
éveiben ismerhettem meg... Középtermetű,
köpcös, kemény járású, sötét fekete hajú,

spanyol szakállú, olajbarna, sárgás, telt arcú
ember volt. Apró fekete szemei csodálatos
fényben csillogtak. Roppant gyorsan tudott
velük ide-oda nézni. Szívesen mosolyogva
és hamar jót nevetett, ami-
kor első fogai közt jó nagy
hézagot lehetett észre-
venni. Magyar nadrágot
és csizmát viselt, de német
kabátot, magyar kalappal. Hangja tompa
volt, mely versolvasás alkalmával édesen el-
lágyult... – a nagy embert semmi se árulta el.
Inkább egy jómódú vendéglősnek látszott,
mint költőnek. (…) Amint kezdtünk a na-
gyobbak által tudomására jutni, hogy ki-
csoda ezen szigorú ember: imádtuk. Nem
beszélt, nem magyarázott feleslegesen,
semmi népszerűséget nem hajhászott, hide-
gen jött és ment, és alig váltott valakivel egy
szót. Mégis lestük és boldogok voltunk,
mikor az ő órája következett. Volt kissé pa-

rasztos arcában valami kimondhatatlan meg-
nyerő jóság. Az törvény volt nálunk, hogy
az ő tantárgyát becsületbeli dolognak tar-
totta mindenki lehetőleg megtanulni.” (Tol-

nai Lajos tanáráról, Arany
Jánosról. Dávid Gyula).
„Ha az Ezeregyéjszaka
dzsinnjei egy nap felkap-
nák Magyarországot, és el-

vinnék távolabbi egekbe, úgyhogy a helyén
nem maradna semmi más, csak Arany János
tizenkét kötete, ezekből a mágikus könyvek-
ből maradék nélkül ki lehetne olvasni a ma-
gyarság eidoszát” – írja Szerb Antal, és ez
nagyon szép. Aranynál a magyarság nem
szájtépés, nem hisztérikus idegenellenesség,
nem provincializmus, hanem a nyelv örök
szépsége, a szavak kalászsága, az arany ki-
munkált ragyogása. (…) Mindent tudott,
mert mindenre figyelt, és mert a kételyben
mérte meg minden bizonyosságát; és éppen

ebben a szorongásos mívességben is magya-
rabb volt, mint sok problémátlan firkász.
(Demény Péter). Akinek ilyen neve van,/
bárhol jár, mindenütt Arany,/ zápor eláll, és
szél elül,/ s tovább Aranylik itt belül. (Markó
Béla). A magyar nép fennmaradása kétséges,
főleg a végeken rossz a helyzet, és ez való-
ban így van, de a végeken a helyzet mond-
hatni változatlan, annyi csak a különbség,
hogy a végek ma nem ott vannak, ahol a te
idődben voltak. Egyesek szerint az lett volna
az igazi, ha a magyar népet tudásban felvér-
tezik, de vadságában megtartják, hogy min-
denki rettegjen tőlünk. (Márton Evelin). Italt
kártyát bohém nyomort/ Nem ismerek jegy-
zője voltam/ Krajcároknak s agynak mi bo-
molt/ lézengek immár élö-holtan// Sándort
várom Juliskát várom/ Visszavárom a verse-
met/ Kiegyezésem újabb járom/ Hamlet
járja a kertemet. (Nagy Attila).
200 AranyLátó, 2017. március.
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55 év óta minden tavasszal megünnepeljük
a színházi világnapot. Mintha 24 óra alatt be-
járnánk a színházi univerzumot, kezdve a
NO-val és a Kathakalival, folytatva a Pekingi
Operával és a Kathakalival, elidőzünk Gö-
rögországban, Aiszkhülosztól, Szophoklész-
től Skandináviába látogatunk Ibsenhez és
Strindberghez, majd Angliában Sarah Kane-
től Itáliába száguldunk Pirandellóhoz, azután
Franciaországba, Párizsba, ahol talán a leg-
több külföldi társulatot látjuk vendégül. Az-
után innen, Racine-tól és Molière-től
átsuhanunk Oroszországba Csehovhoz, majd
átrepülünk az Atlanti-óceánon, hogy a napot
egy kaliforniai egyetemi campusban fejezzük
be, ahol fiatalemberek értelmezik újra a szín-
házat. Mert a színház mindig újjászületik. A
színházi konvenciókat újra és újra le kell
rombolni. Mert a színház csak így maradhat
eleven. A színház gazdag, átível téren és időn,
a kortárs művek az elmúlt századok alkotá-
saiból is inspirálódnak, ha egy klasszikus
színdarabot napjainkban mutatnak be, az mai
és modern lesz. 

A színházi világnap különleges alkalom.
Időn és téren átívelő ünnep. Jean Tardieu
(1903–1995) francia költő, író, drámaírót idé-
zem: „Ami a teret illeti, azt kell tudni, hogy
melyik a leghosszabb út két pont között…
Ami pedig az időt, tized másodperc pontos-
sággal mérjük meg, hogy mennyi idő kell az
»örökkévalóság« szó kimondásához.” A tér-
idő kapcsán így fogalmaz: „Elalvás előtt
összpontosítsunk a tér két pontjára, és számít-
suk ki, hogy (vágy)álmunkban mennyi idő
szükséges ahhoz, hogy egyikből a másikba
jussunk”. 

Itt az álom szót szeretném kiemelni. Az az
érzésem, mintha Jean Tardieu és Bob Wilson
találkozott volna egymással. A színházi vi-
lágnap lényegét nagyszerűen foglalja össze
Samuel Beckett, aki Winnie-vel mondatja ki:
»Ó, milyen szép ez a mai nap! Megint egy
szép nap!« Amikor a világnapi üzenet meg-
írásán gondolkodtam, felidéztem azokat a je-
leneteket, amelyekben játszottam. Így tehát
nem egyedül érkezem erre az ünnepségre, az
UNESCO székházának színháztermébe. El-
kísérnek azok, akiket a színpadon életre kel-
tettem, pedig azt hinné az ember, hogy az
utolsó előadással megválik a szerepeitől. De
ez nem így van. Tovább élik bennünk titkos
életük, készen arra, hogy segítséget nyújtsa-
nak egy új szerep eljátszásában, vagy meg-
nehezítsék azt. Így él bennem Phedra,

Araminte, Orlando, Hedda Gabler, Médea,
Merteuil, Blanche Dubois… De azok is itt
vannak velem, akiket nézőként szerettem és
megtapsoltam. Ezáltal enyém az egész világ.
Görög vagyok és afrikai, szír, velencei, orosz,
brazil, perzsa, római, japán, marseille-i, New
York-i, filippínó, argentin, norvég, koreai,
német, osztrák, angol vagyok. Ez az igazi
globalizáció.

1964-ben a színházi világnap alkalmából
Laurence Olivier bejelentette, hogy egy szá-
zadig tartó harc után végre megnyílik Angli-
ában a Nemzeti Színház, amely szándékai
szerint nemzetközivé válik, repertoárjában
mindenképp. Tudta jól, hogy Shakespeare
mindenkié, az egész világé.

Az első színházi világnapi üzenetet 1962-
ben Jean Cocteau – Az első utazásom szer-
zője – írta. Ő 80 nap alatt kerülte meg a
Földet, én másként tettem meg ezt az utat: 80
filmmel és előadással. Mindig meglepetést
okozok azzal, hogy nem teszek különbséget
a színházi és filmes színészi játék között.
Higgyék el, nincs különbség.

Én itt nem színésznőként szólalok meg,
hanem mindazoknak a nevében, akiknek kö-
szönhetően a színház tovább él. Ez a felada-
tunk és kötelességünk. Nem mi adunk életet
a színháznak, hanem általa létezünk. A szín-
ház erős, mindent túlél, háborút, cenzúrát,
pénzhiányt. Elég egy üres tér és a színész.
Vagy színésznő. Mit csinál, mit mond? A kö-
zönség figyeli, és soha ne feledjük, közönség
nélkül nincs színház. Egyetlen néző közön-
ség. De azért ne legyen túl sok üres szék a né-
zőtéren. Kivéve Ionescónál. A székek című
darab végén az Öregasszony azt mondja:
„Igen, igen, haljunk meg dicsőségünk teljé-
ben… Haljunk meg, hogy nevünket legen-
dába szőjék… Legalább egy utcát neveznek
el rólunk…”

A színházi világnap tehát 55 éve létezik.
Én vagyok a nyolcadik nő, akit felkértek az
üzenet megírására. Nem is tudom, hogy az
üzenet a megfelelő szó-e. Elődeim, (beleértve
a férfiakat is) a színházról szólva szabadság-
ról, eredetiségről beszéltek, felidézték a mul-
tikulturalitást, a szépséget. 2013-ban Dario
Fo azt mondta: „…abban reménykedhetünk,
hogy üldözni kezdenek bennünket és főleg
azokat a fiatalokat, akik színházzal akarnak
foglalkozni: így kialakul majd a komédiások
és színházcsinálók új diaszpórája, amely a til-
tásokból minden képzeletet felülmúló erényt
farag, és új színházat hoz létre”. 

Szép megfogalmazás, méltó arra, hogy egy
politikai program része legyen. Franciaor-
szágban nemsokára választások lesznek, így
azt javasolom a bennünket kormányozni vá-
gyóknak, figyeljenek arra, hogy a színház mi-
lyen fontos és hasznos. Ne legyen
boszorkányüldözés!

A színház számomra a másik embert je-
lenti, a dialógust, a gyűlölet hiányát. Nem
tudom, mit jelent a népek közötti barátság, de
hiszek a közösségben, a nézők és a színészek
barátságában, azoknak az együttműködésé-
ben, akiket a színház összehoz: az írókban,
fordítókban, világosítókban, az öltöztetők-
ben, a díszlettervezőkben és díszítőkben, szí-
nészekben, mindazokban, akik csinálják és
akik nézik az előadást. A színház védelmez
és menedéket nyújt. Hiszem, hogy szeret
minket… ahogy mi is szeretjük őt. Emlék-
szem egy öreg ügyelőre, aki, mielőtt felment
a függöny, minden este a kulisszák mögött
női hangot imitálva mondta „Helyet a szín-
háznak!” 

Fordította: Lakos Anna
ITI Magyar Központ
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Újra együtt lép fel Deák Bill Gyula és Földes László
Hobó az augusztus 13. és 20. között tartandó Ko-
lozsvári Magyar Napokon – jelentették be egy csü-
törtöki kolozsvári sajtótájékoztatón a fesztivál
szervezői.

A sajtótájékoztatón Hobó volt a meglepetésvendég, aki el-
mondta: az utóbbi években vagy ő zenélt Deák Bill és zene-
kara vendégeként, vagy Bill volt az ő vendége. Most azonban
Bill és Hobó újra együtt címen lépnek a kolozsvári közönség
elé.

A magyar napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület
képviselői elmondták, tovább bővül a fesztivál: a Farkas utca,
a Fogoly utca és a Főtér mellett a Sétatéren is színpadot állí-
tanak fel. Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület el-
nöke kijelentette: szükség volt a bővítésre, mert az elmúlt
években az egyre nagyobb tömegeket megmozgató rendez-
vény „már feszítette szét a kereteit”.

A főszervező elmondta, az
idei magyar napokat a Transyl-
vanicum virtuális védjeggyel
szervezik meg azzal a hittel,
hogy a fesztivál egy csepp Er-
délyből, minden benne van,
amit Erdély jelent. Hozzátette:
a több helyszín lehetővé teszi,
hogy jobban csoportosítsák a
hasonló jellegű programokat.
A Sétatéren a gyermekeket
megszólító programokat lát-
hatják, a Farkas utcai színpad
a folk-, az operett- és a nótae-
lőadások helyszíne lesz, a Fo-
goly utcában rendezik be a
borutcát, ahol a Hagyományok
Háza bevonásával szerveznek
hagyományőrző programokat.

A fesztivál főtéri nagyszín-
padán a Szent István-napi nép-
tánctalálkozó gáláját, a
Ghymes együttest, Szikora

Robit és az R-Gót, Deák Billt és Hobót, Charlie-t nézheti,
hallgathatja a közönség. A rendezvény a Budapesti Operett-
színház Csárdáskirálynő produkciójával zárul.

Szabó Lilla programigazgató elmondta, igyekeznek minél
több programot elérhetővé tenni a román ajkú érdeklődők
számára is. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a Kincses
Kolozsvár Egyesület egy másik fesztiválra is várja a közön-
séget. Idén május 27-28-án rendezik meg a gyalui kastély
mellett a Várkert Fesztivált. Gergely Balázs elmondta: másfél
évvel ezelőtt a fesztivál próbakiadását tartották, annak októ-
beri időpontját a feketetói vásárhoz igazították. A helyszín
kiválónak bizonyult, az időpontválasztás azonban nem.

Az idei Várkert Fesztivált a ballagások hétvégéjén tartják,
és a családok mellett számítanak a ballagókra is, akik a gyalui
kastélykertben „ereszthetik ki a gőzt” – fogalmazott Gergely
Balázs. Hozzátette: arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a
fesztiválozók belekóstoljanak a kastély melletti régészeti ása-
tások világába. (MTI)

Kolozsvári Magyar Napok
Újra együtt zenél Deák Bill Gyula és Hobó 

Népművészeti alkotó- és előadóművészek pályázhatnak
május 2-ig a Népművészet Ifjú Mestere díjra.

A 15-35 év közötti érdeklődők hangszeres népzene, népdal, nép-
tánc, népmese, valamint tárgyi alkotóművészeti kategóriákban pá-
lyázhatnak – közölte a Hagyományok Háza szerdán az MTI-vel.

A pályázatokat – az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a
pályázatra benevezett tárgyakat is – május 2-ig kell eljuttatni a Ha-
gyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére
(1251 Budapest, Pf. 23.) postai úton vagy személyesen a 1011 Bu-
dapest, Fő utca 6/b címre. Mellékelni kell továbbá a pályázó adatait

tartalmazó pályázati adatlapot és egy személyi adatok nyilvántartá-
sáról szóló nyilatkozatot.

A Népművészet Ifjú Mestere díjjal az egyes népművészeti ágak-
ban kiemelkedő alkotó- vagy előadóművészeti teljesítményt ismerik
el, a kitüntetést augusztus 20-án adják át.

A Hagyományok Háza az Emberi Erőforrások Minisztériumának
megbízásából a Népművészet Ifjú Mestere díj odaítélésének előké-
szítése érdekében hirdeti meg a pályázatot. 

A pályázattal kapcsolatos további információ és pályázati adatlap
a www.hagyomanyokhaza.hu oldalon található.

Kiírták a Népművészet Ifjú Mestere pályázatot

Isabelle Huppert

Színházi világnapi üzenet, 2017



Életének 72. évében elhunyt Csíki Ibolya,
a nagyváradi Szigligeti Társulat színművé-
sze – közölte szerdán a teátrum.

Az erdélyi színjátszás kiemelkedő szemé-
lyisége kedd este halt meg. Csíky Ibolya
1945-ben született Kolozsváron, a helyi mű-
kedvelők városi stúdiószínpadán lépett elő-
ször közönség elé. 1965-től a
marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Szín-
művészeti Intézetben folytatta tanulmányait,
ahol 1969-ben végzett, majd haláláig a
nagyváradi közönséget szolgálta. Vígjátéki
és drámai szerepekben egyaránt kiemelkedő
alakításokat nyújtott.

Munkássága elismeréséül Poór Lili-díjjal,
Szentgyörgyi István-díjjal, valamint a Ma-
gyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével
tüntették ki. Április 9-én lett volna 72 éves. 

A nagyváradi színház társulata egy közös-
ségi oldalon tett bejegyzésben búcsúzott a
színművésztől: „Egész életét családjának és
hivatásának szentelte – mindkettőnek a leg-
magasabb fokon, ami elképzelhető. Öröm,
szellem, felelősség, elhivatottság és szeretet
sugárzott belőle felénk és közönsége felé.
Életszeretet. Néhány hete, akik hallhattuk a
próbán, gurultunk a nevetéstől, ahogy Arany
János A bajusz és A tudós macskája című
versét mondta. Néhány napja még váratlanul
feltámadó életerővel és huncut, kaján mo-
sollyal felemelte az ágyában lapuló darab
deszkát, színháza gyógyító színpadából egy
mindent jelentő kis darabot. Néhány órája
még nem tudtuk, nem akartuk elképzelni,
hogy megtörténhet, hogy nélküle kell él-
nünk. Csíky Ibolya családja körében, béké-

ben, szeretetben hagyott itt bennünket, hogy
a legnagyobbak között folytassa, a legna-
gyobb színpadon – most onnan mosolyog
ránk. Mi még nem tudunk mosolyogni, mert
nagyon fáj. Nagyon.

A társulat.”

Százhúsz éve, 1897. március 23-án
született Hamvas Béla posztumusz
Kossuth-díjas író, filozófus, esszéíró. 

Eperjesen született, de a család már a kö-
vetkező évben Pozsonyba költözött, ahol lel-
kész édesapja az Evangélikus Lyceum
magyar-német szakos tanára lett. Hamvas
Béla is itt érettségizett 1914-ben, majd az
első világháború kitörésekor önkéntes kato-
nai szolgálatra jelentkezett. A kadétiskolai ki-
képzés után 1916-tól az orosz fronton
szolgált, kétszer is megsebesült. A vesztes há-
ború, a Monarchia szétesése után apja nem
volt hajlandó hűségesküt tenni a csehszlovák
hatóságoknak, ezért kitelepítették őket, 1919-
ben Budapestre költöztek.

Hamvas a pesti egyetem bölcsészkarának
magyar-német szakos hallgatója lett, emellett
a konzervatórium zeneelméleti előadásait lá-
togatta, és alkalmi hallgatója volt az orvostu-
dományi karnak is. 1919-20-ban a pozsonyi
Tavasz című folyóiratban jelentek meg első
irodalmi tárgyú írásai. A diploma megszer-
zése után, 1923-ban a Budapesti Hírlap és a

Szózat című lapok újságírója lett, 1927-ben a
Fővárosi Könyvtárban helyezkedett el, itt
dolgozott könyvtárosként egészen 1948-ig.

Ez az időszak írói szempontból életének
egyik legtermékenyebb időszaka volt, sorra
jelentek meg esszéi, tanulmányai, recenziói
többek között az Athenaeumban, az Esztéti-
kai Füzetekben, a Forrásban, a Katholikus
Szemlében, a Nyugatban, a Sorsunkban és a
Válaszban. 1935-ben Kerényi Károllyal kö-
zösen megalapította a Sziget-kör elnevezésű,
a klasszikus görög hagyományból merítkező
szellemi műhelyt, s közösen szerkesztették a
Sziget című folyóiratot is. 1936-ban ismerte
meg a műfordító és művészettörténész Ke-
mény Katalint, akit 1937-ben feleségül vett.

Magyarország második világháborúba
való belépése után háromszor is behívták ka-
tonai szolgálatra, harcolt a szovjet fronton is.
1944 novemberében, amikor egységét Né-
metországba vezényelték, megszökött, és fe-
leségével Budapesten bujkált. A főváros
ostroma alatt, 1945 januárjában Remete-
hegyi lakásukat bombatalálat érte, elpusztult
évtizedek óta gondosan gyűjtött könyvtára és
több ezer oldal kézirata.

A háború után az Egyetemi Nyomda kis ta-
nulmányai című sorozatot szerkesztette, de
1948-ban a dogmatikus kommunista kultúr-
politikát képviselő Keszi Imre és Lukács
György sorozatos bírálatai és támadásai után
B-listára került, állásából felfüggesztették,
1949. március 1-jével nyugdíjazták. Ezután
földműves-igazolványt váltott ki, és sógora
szentendrei kertjét művelte, 1951-től Boko-
don, Inotán, majd Tiszapalkonyán az Erőmű-
beruházó Vállalat építkezésein volt raktáros
és segédmunkás – közben szanszkritül tanult,
latin, görög, héber, kínai szerzőket fordított.
Nem mellékesen a vállalati ünnepségeken
zongoristaként szerepelt, egyik főnökét pedig
még az érettségire is felkészítette.

1957 tavaszán megpróbálta visszaszerezni
könyvtárosi állását, de kérését elutasították,
és fizikai munkásként nyugdíjazták 1964-
ben. Életének utolsó éveit Budapesten töl-
tötte, fáradhatatlanul írta esszéit és

tanulmányait. 1968. november 3-
án agyvérzést kapott, s négy nap-
pal később, november 7-én
meghalt.

Élete nem volt szabványos élet,
művei nagy részének is különös
sors jutott. Életében csak a Látha-
tatlan történet című esszégyűjte-
ménye jelent meg 1943-ban, majd
1947-ben a Kemény Katalinnal
közösen írt Forradalom a művé-
szetben című tanulmánykötet. Ha-
lála után írásai szamizdatban
terjedtek, a műveit övező hivata-
los hallgatás csak 1983-ban tört
meg A világválság című munkájá-
nak kiadásával, majd 1985-ben
napvilágot látott 1948 és 1951 kö-
zött írott zseniális regénye, a Kar-
nevál. Ezt követően, özvegyének
és az író szellemi hagyatékát gon-
dozó Dúl Antalnak köszönhetően
sorra láttak napvilágot esszéi, na-
gyobb lélegzetű tanulmányai és

regényei: 1987-ben a
Silentium, a Titkos
jegyzőkönyv, az
Unicornis, 1988-ban
a Scientia Sacra, Az
öt géniusz, A bor fi-
lozófiája, 1991-ben
három regénye: Szil-
veszter, Bizonyos tekintetben,
Ugyanis, 1992-ben a Patmosz,
1994-ben a Tabula Smaragdina,
1996-ban az Extázis. Műveinek
kiadása azóta is folyamatos, a
Medio Kiadónál megjelenő
életműsorozatban eddig 29
kötet jelent meg, legutóbb,
2015-ben az 1928-29-ben írt
Ördöngösök című regény,
2016-ban A valóságban feléb-
redni című válogatáskötet.

Hamvas az úgynevezett
szakrális metafizika utolsó nagy
egyénisége, az egyik legerede-
tibb nézeteket valló válságku-
tató volt. Gondolkodásának
középpontjában mindig az
Egész állt, műveiben a hagyo-
mányt, az emberiség népen,

fajon, nyelven, koron túli közös és egységes
szellemi tudását vizsgálta, amelyet szerinte
legtisztábban a szent könyvek közvetítenek.
Ezért tanulmányozta a legkülönfélébb kul-
túrák, vallások írásos emlékeit, a Bibliától
kezdve Lao-ce és Konfuciusz művein,
Buddha beszédein keresztül a tibeti Halottas-
könyvig.

Életében elhallgatás, magány és értetlen-
ség volt osztályrésze, idővel azonban több
posztumusz díjjal is elismerték munkásságát:
1990-ben Kossuth-, 1996-ban Magyar Örök-
ség, 2001-ben Magyar Művészetért díjat ka-
pott. Szellemi örökségét több társaság is
ápolja. Szőcs Géza „szellemi és erkölcsi lám-
pagyújtónak és ablaktisztítónak” nevezte,
„aki úgy írt magyarul, mint ahogy a tenger
beszél önmagával”.

Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának
portréja.

120 éve született Hamvas Béla 
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Támogatók:

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Tompa Miklós Társulat: Olbrin Joachim csodálatos utazása. Jelenet a Hamvas Béla műve alapján
készült előadásból.

Elhunyt Csíky Ibolya színművész



Összehívó
A polgármester 1066. számú, 2017. március 24-i rendelete értelmében soros ülésre hívják

össze a marosvásárhelyi tanácsot 2017. március 30-án, csütörtökön 14 órára 
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, 

a 45-ös terembe, 

a következő napirenddel: 

1. Határozattervezet Marosvásárhely területi közigazgatási egység 2017-es költségvetésének elfogadásá-
ról.

2. Határozattervezet a 2017-es évben elfoglalandó köztisztségek tervének aktualizálásáról.
3. Határozattervezet a „Részletes urbanisztikai terv – területi tanulmány lakóház építésére, Ioan Vescan

utca szám nélkül, kezdeményezők/kedvezményezettek: Parlagi Dezső és Pásztor Noémi, hozzáférhetőség
szabályozása” városrendezési dokumentáció elfogadásáról.

4. Határozattervezet a „Részletes urbanisztikai terv – területi tanulmány lakóház, garázs és raktár építésre,
Földműves utca sz.n., tulajdonos/kedvezményezett Sass Stefan Iuliu” városrendezési dokumentáció elfoga-
dásáról.

5. Határozattervezet az „Övezeti urbanisztikai terv – területfelosztás, funkcionalitás megállapítása egy-
családos lakóház építése, a megfelelő helyi területrendezési tervnek megfelelően, Jeddi út 69/G szám. Kez-
deményezők/kedvezményezettek/tulajdonosok: Pintea Iulian Calin és Pintea Iuliana-Ana” dokumentáció
elfogadásáról.

6. Határozattervezet egyes ingatlanok Marosvásárhely magántulajdonába tartozásának igazolásáról.
7. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, Constantin Hagi Stoian utcai területnek Chertes Ioan és felesége,

Chertes Viorica, Sepsi Ladislau és felesége, Sepsi Katalin és Stefan Florin tulajdonából Marosvásárhely tu-
lajdonába utalásáról. 

8. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, Görgény utca 30. szám alatti területnek Tatu Mihai és Tatu Va-
leria tulajdonából Marosvásárhely tulajdonába utalásáról. 

9. Határozattervezet egy marosvásárhelyi, Constantin Hagi Stoian utcai területnek Filip Florentin és fele-
sége, Filip Simona tulajdonából Marosvásárhely tulajdonába utalásáról. 

10. Határozattervezet a Somostetőn található, Fenntartható fejlődés felé vezető zöld út projekt keretébe
tartozó meteorológiai állomás 2 négyzetméteres területe (CF 127548 szám) ingyenes használatba adásának
elfogadásáról.

11. Határozattervezet Marosvásárhely magántulajdonában található legelők bérbeadásának elfogadásáról.
12. Határozattervezet Horatiu Lobonţ megbízatásáról az orvosok és fogorvosok, egészségügyi assziszten-

sek személyzeti kiadásainak, és Marosvásárhely oktatási egységei gyógyszerkiadási és az orvosi rendelők
egészségügyi és fogászati felszerelési költségeinek biztosításáról szóló szerződés aláírására.

13. Határozattervezet az oktatási intézmények 2017. I. félévi pályázatai pénzügyi finanszírozásának elfo-
gadásáról. 

14. Határozattervezet a sporttevékenységek 2017. I. félévi tevékenységeinek támogatásáról.
15. Határozattervezet egyes közigazgatási egységeknek az Aqua Invest Mures Interkommunitáris Fejlesz-

tési Egyesületből való kivonásáról. 
16. Határozattervezet a Marosvásárhelyen található szociális egységek szubvenciójáról szóló, a 34/1998-

as törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező romániai egyesületek és alapítványok szubvencionálásáról
szóló törvény alapján hozott 2017. január 26-i 33-as számú helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegé-
szítéséről.

17. Határozattervezet turisztikai jelzőtáblák kifüggesztéséről Marosvásárhelyen. 
18. Határozattervezet a Piacigazgatóság 2017-es költségvetésének elfogadásáról.
19. Határozattervezet a helyi tanács 349/2013. december 23-i, a marosvásárhelyi taxis szállítási szolgáltatás

engedélyezési, szervezési, kezelésbe adási és a szállítást ellenőrző szabályzat II. függelékének módosításáról,
és a Kultúrpalota előtti taxiállomás listáról való levételéről.

20. Határozattervezet területfelosztás, egyes mezőgazdasági-ipari egységek építésére vonatkozó szabályok
övezeti urbanisztikai terve dokumentációjának elfogadásáról a megfelelő helyi területrendezési szabályzattal
összhangban a Băneasa utca 8. szám alatt. Kezdeményező az Alfaconstruct Rt.

21. Határozattervezet a nyugdíjasok, volt politikai foglyok, háborús veteránok, az 1989-es forradalmárok,
tanulók, diákok utazási igazolványai elszámolási módjának elfogadásáról. 

22. Határozattervezet egyes víkendtelepi területeken a közétkeztetési nyári teraszok bérbeadási szabályo-
zásáról. 

23. Határozattervezet egy, Marosvásárhely Vrancea sétány 1. szám alatt található terület direkt koncesszi-
óba adásáról. 

24. Határozattervezet egy, Marosvásárhely tulajdonában levő terület direkt koncesszióba adásáról az Insta
Grup Kft-nek.

25. Határozattervezet a helyi tanács 2011. október 27-i 370-es számú határozatának eltörléséről, és egy
Marosvásárhelyen, a Bartók Béla utca 2. szám alatti, Marosvásárhely közterületéhez tartozó terület építkezési
célokból, nyílt árverésen való koncesszióba adásának elfogadásáról.

26. Határozattervezet egy Marosvásárhely tulajdonába tartozó területnek a Narida Kft. általi direkt kon-
cesszióba vételéről.

27. Határozattervezet egyes épület- és területadó alóli felmentés megadási módjának elfogadásáról, illetve
a beruházások bevonzásának minimális segítési tervének és Marosvásárhely gazdasági fejlődése támogatá-
sának elfogadásáról. 

28. Határozattervezet Marosvásárhely municípium és az Administraţie şi Turism Kft. közötti társulásról.
29. Határozattervezet a marosvásárhelyi Helyi Közszállítási Rt. 2017. évi költségvetésének elfogadásá-

ról.
30. Határozattervezet a forgalomba íratásra nem kötelezett járművek bejegyzésére vonatkozó, 2017. január

26-ai 27. számú helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről.
31. Határozattervezet egy teleknek a Marosvásárhely municípium közvagyonából a város magánvagyonába

való átengedésére vonatkozó, 2017. január 26-ai 39. számú helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének módosí-
tásáról.

32. Határozattervezet egy Marosvásárhely municípium bejáratánál felállítandó szimbolikus oszlopra vo-
natkozó pályázat kiírásának jóváhagyásáról.

33. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium költségvetéséből kulturális programok/projektek visz-
sza nem térítendő alapokból való finanszírozására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról.

34. Határozattervezet a Giunca Maria Cristina bírósági végrehajtói iratcsomóban szereplő végrehajtási el-
járások ügyeiben jogi megbízott alkalmazására vonatkozó, 2014. november 27-ei 341. számú helyi tanácsi
határozat 1. cikkelyének módosításáról.

35. Határozattervezet a marosvásárhelyi közoktatási hálózatban tanuló tanulók érdemösztöndíja számára
egyes összegeknek a helyi költségvetésből való kiutalásáról.

36. Határozattervezet a Băneasa utca 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó övezeti városrendezési terv és a
hozzá tartozó helyi városrendezési szabályzat jóváhagyásáról, kezdeményező az Uniprest Instal Kft.

37. Határozattervezet a marosvásárhelyi Locativ Rt. 2017. évi költségvetésének jóváhagyásáról.
38. Határozattervezet egy Marosvásárhely municípium tulajdonát képező teleknek a közvetlen haszonbérbe

adásáról Gaspar Nony számára.
39. Határozattervezet a Mailat Laura tulajdonát képező, Tutaj utca 2. szám alatti víkendtelepi ingatlanban

folytatott tevékenység jellegének megváltoztatásáról, mely kereskedelmi helyiségből pihenőhelyiséggé ala-
kul.

40. Határozattervezet a marosvásárhelyi fizetőparkolási szolgáltatás haszonbérbe adásáról, a fizetőparkolók
karbantartásáról, a fizetőparkolós utcahálózatról, a parkolók adminisztrálásáról, a szerződést előkészítő bi-
zottság felállításáról szóló tanulmányra vonatkozó 2017. február 23-ai 68. számú helyi tanácsi határozat mó-
dosításáról és kiegészítéséről.

41. Határozattervezet a 2017. év folyamán aláírandó haszonbérleti szerződések időtartamának jóváhagyá-
sáról szóló 2017. január 26-ai 20. számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről.

Dr. Dorin Florea polgármester

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59818)

ELADÓ nagyon jó minőségű széna és
lucerna felbálázva Marosjárában
(Gernyeszeg község) a 183. szám alatt.
Tel. 0744-531-878, 9-19 óra között.
(59892)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
március 25-én a nagyernyei
születésű id. MOLNÁR
LAJOSRA halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét örökre megőrizzük.
Felesége, fia és családja.
(59860)

Szívembe beleégett nyomok,
mit itt hagytak az esztendők.
Emlékek lángolnak a sírban,
mik soha nem felejthetők.
Lelkünkbe végleg be-
ékelődtek, mint sárba a
lábnyomok. Mély érzés
szálldogál bennem és repül
gyönge angyalszárnyon.
Ezekkel a gondolatokkal a
szívünkben emlékezünk
MAGYAROSI JÓZSEF volt
marosszentgyörgyi lakosra
halálának 12. évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (1453)

„Nem halnak meg, akik
szívünkben élnek, hiába szállnak,
repülnek az évek”
Szomorúan emlékezünk március
25-én  MOLDOVAN IRÉNKÉRE,
aki két éve itt hagyott bennünket.
Nyugodj békében, drága
édesanya, mama, dédmama!
Szerettei. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal a szívünkben
és szemünkben könnyel ve-
szünk végső búcsút a szeretett
édesapától és nagytatától, 

BARABÁS 
GERGELY-ENDRÉTŐL 

aki életének 75. évében eltávo-
zott közülünk. Szívünkben em-
léked örökké megmarad. 
A temetési szertartás 2017.
március 25-én, szombaton 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Isten
nyugtassa csendesen. 

Lánya, Ramona, unokái: Vlad
és Dan, fia, Cristian, menye,

Victoria, unokái: Horaţiu 
és Adriana. (1449-I)

Hozzád már csak a temetőbe
mehetünk, virágot csak néma
sírodra tehetünk. Jóságos szí-
ved pihen a föld alatt, minden
érted hulló könnycsepp nyug-
tassa álmodat.
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága nővér, 

CSATLÓS IRÉN 
örökre megpihent. Temetése
március 25-én, szombaton 15
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

Testvére, Sára és családja.
(1554-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki
apatársunknak és gyermekeinek
a volt anyatárs, CSATLOS IRÉN
elhunyta alkalmával. Vigasz-
talódást kíván Csaba és Maia.
(1447)

A Szász Adalbert Sportlíceum
munkaközössége őszinte részvé-
tét fejezi ki Csatlos István
kollégának szeretett ÉDESANYJA
elvesztése miatt. (1455)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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MEZŐGAZDASÁGI és ÁLLATGONDOZÓI MUNKÁK DÁ-
NIÁBAN. Alapfokú angolnyelv-tudás szükséges. Önéletrajzát a
work@andreasagro.com e-mail-címre várjuk.  Tel. 0770-128-326.
(sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(18422)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önélet-
rajzokat a Bodoni utca 83. szám alatt lehet benyújtani. Fizetés 1400-
1800 lej között + étkezési jegyek. (18736-I)
A MEZŐKAPUSI ÖREGOTTHONBAN IDŐSGONDOZÁST
vállalunk. Tel. 0787-575-788, 0768-410-862. (59884)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍ-
TOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kí-
nálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-
687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59584-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-
753-102-290 telefonszámon. (59584-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

A Maros Megyei Tanács elnökének
2017. március 23-án kelt 

88-as számú rendelete 
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2017. 

március 30-án 13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,

azutólagmódosítottéskiegészített,majdújraközölt,ahelyiközigazgatásravonat-
kozó2001.évi215-összámútörvény94.cikkelyének1),3),5),7)és8)bekezdése,
valamint106.cikkelyének1)bekezdéseértelmében

elrendeli:
Egyetlen szakasz:
AMarosMegyeiTanácsotnyilvános,sorosülésrehívjaössze2017.március30-án13
órára,aközigazgatásipalotanagytermébe,akövetkező

napirenddel:
1.HatározattervezetegyingatlannakMarosmegyeköztulajdonábólállamitulajdonba
valóátengedéséről.
2.Határozattervezetegymegyeiköztulajdontképezőingatlanonbelüliépítkezéshez
szükségesintézkedésekbevalóbeleegyezéstilletően.
3.HatározattervezetMarosmegye2017.éviáltalánosköltségvetésénekelfogadásáról.
4.HatározattervezetaMarosmegyeiIpariParkRt.2017.éviköltségvetésénekelfo-
gadásáról.
5.HatározattervezetaTransilvaniaRepülőtérÖV2017.éviköltségvetésénekelfoga-
dásáról.
6.Határozattervezetarravonatkozóan,hogyaMarosMegyeiTanácsrésztvállaljon
egyesmegyeiérdekeltségűművelődésiésszociálistevékenységekszervezésében,le-
bonyolításábanésfinanszírozásában.
7.HatározattervezetaMarosMegyeiSzociálisEllátásiésGyermekvédelmiIgazgatóság
alárendeltségébetartozóalsóidecsiöregotthonbannyújtottszolgáltatásokegyfőre
esőgondozásiátlagköltségeinekmeghatározásáróla2017.évre.
8.HatározattervezetaMarosMegyeiSzociálisEllátásiésGyermekvédelmiIgazgatóság
alárendeltségébetartozóegységekben/központokbannyújtottszolgáltatásokegyfőre
esőgondozásiátlagköltségekmeghatározásáról.
9.HatározattervezetaMarosMegyeiTanácsésaOneHealthEgyesület–aromániai
NewMedicalConceptegyüttműködésénekelfogadásáról,aOneHealthGlobalkon-
cepció–egészségesemberek,állatokéskörnyezetmeghonosításaérdekében.
10.Határozattervezeta„Gyulakuta–Gyergyószentmiklósközötti220kV-osmagasfe-
szültségűlégivillamosvezetékekésazErdőszentgyörgy–BözödújfaluésHargitamegye
határaközötti136Ajelzésűmegyeiútösszeférhetőségénekfeltételeitszabályozómun-
kálatok”műszaki-gazdaságidokumentációinakésmutatóinakelfogadásáról.
11.HatározattervezetamarosvásárhelyiTransilvaniaRepülőtérÖVmenedzsmentjé-
nekbiztosításáravonatkozóintézkedésekmeghozataláról.
12.HatározattervezetaMarosMegyeiTanácsutólagosanmódosított,aMarosMegyei
Tanácsszakapparátusánakmegszervezésétcélzóegyesintézkedésekrevonatkozó
2015.május28-i62-eshatározata2-esés3-asmellékleténekmódosításáról.
13.HatározattervezetaMarosMegyeiTanácsutólagosanmódosított,aMarosMegyei
Könyvtárszerkezetifelépítésére,státusjegyzékéreésműködésiszabályzatáravonat-
kozó2014.évi111-esszámúhatározata1-esés2-esmellékleténekmódosításáról.
14.HatározattervezetaTerületiKözrendészetiHatóságszemélyiösszetételénekmó-
dosításáról.
15.HatározattervezetaMarosMegyeiTanácsképviselőjénekmegbízásárólaMaros
megyeiIpariParkRt.részvényesiközgyűlésében,acégauditorjánakkinevezéseér-
dekében.
16.HatározattervezetaMarosMegyeiTanácskommunikációsstratégiájánakelfoga-
dásáról.
17.Határozattervezeta2017–2020közöttiidőszakraszólómegyeidrogellenesstra-
tégiaelfogadásáról.
18.Határozattervezetegyesmegyeimenetrendszerintiszemélyszállítókülönjáratok
licencénekodaítéléséről.
19.Kérdések,észrevételek,válaszok,vélemények.

Péter Ferenc elnök                                           Ellenjegyzi: Paul Cosma jegyző
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A Maros 
Megyei 

Kereskedelmi
Kamara 

bérbe ad 200 négyzetméteres
főtéri helyiséget. 

Vendéglő működött benne, 
de bármilyen szolgáltató 

tevékenységre megfelel (gyógy-
tornaterem, fitnesz, szépség-

szalon, közétkeztetés stb). 
A helyiség a kereskedelmi 

kamara földszintjén 
helyezkedik el. 

Bejárata van a főútról 
és közművesített (víz, gáz,

áram). Ár: 5 euró/m2. 
Bővebb felvilágosítás 

a Városháza utca 
1. szám alatt, telefon:

0265/269-218.   

TAVASZI    SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY   ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 29 – április 2.
(szerda–vasárnap)

között
nagy választékban, 

minden színben 
futó- 

és perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári gyár 
és a Basarabia Grup 
termékei – a Bartók
Béla utca 1–3. szám

alatti 

SAMIRA üzletben.
Minden órában tombola 

és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.


