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Egyentételekre kötelezve

Nem fogadják el a magyar vizsgák eredményét

Sárga figyelmeztető
jelzés hegyvidékre

Az időjárás-előrejelzés nyomán január
24–25-én, ónos esőre és dérlecsapódásra számítva, 120 járművel 610
tonna ipari sót szórtak el az igazgatóság
ügykezelésében lévő országutakon,
ennek ellenére sok kellemetlenséggel
szembesültek a sofőrök.

____________2.
Ady 100

AdyLátó – ugyan nem ez a hivatalos
címe, de ekképpen is nevezhetnénk a
Látó szépirodalmi folyóirat legutóbbi
számát. A marosvásárhelyi lap ezúttal
az egy évszázaddal ezelőtt elhunyt
Ady Endrére emlékezik, az Ady100 alcímmel ellátott lapszámot pedig január
22-én, a magyar kultúra napján, a 96.
Látó Irodalmi Játékok keretében mutatták be a G. Caféban.

Egy hete kezdődött meg a szesszió az
MOGYMTE orvosi és gyógyszerészeti karain, és máris jelentkeznek a rektor által
gerjesztett és a szenátus által elfogadott „újítás” következményei, amelyek
„szellemiségében fojtják meg” a magyar nyelvű oktatást.

Bodolai Gyöngyi

Az egyetem szenátusának áprilisi ülésszakán
– amelyet a magyar tagozat képviselői bojkottáltak – fogadták el az új vizsgáztatási eljárást,
ami bekerült az egyetemi chartába. Eszerint
egyebek mellett a vizsgák tesztkérdéseinek mind
a három nyelven azonosaknak kell lenniük.
– Az új módszer rengeteg apró lépést szabályoz, kezdve attól, hogyan kell a tételeket megalkotni, beadni, hogyan kell a vizsgát

Fotó: Nagy Tibor

lebonyolítani, amivel nem érthetünk egyet –
nyilatkozta dr. Nagy Előd docens, rektorhelyettes. A magyar oktatók többsége aláírásával nyomatékosította, hogy nem fogadja el ezt a
vizsgáztatási módot, és hasonló nehézségi fokban, hasonló stílusban, hasonló pontozás szerint, de önállóan megalkotott tételek alapján
kéri számon az anyagot – tette hozzá.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________3.
Tánc késélen
művészet,
marketing és menedzsment között

Kevesen tudják, hogy a csíkszeredai
Bocskor Salló Lóránt 1992-ben végezte a színművészeti egyetemet Marosvásárhelyen, majd miután több évig
a marosvásárhelyi Nemzeti színművésze volt, Magyarországra ment szerencsét próbálni. Új életet kezdve,
hosszú utat tett meg a színházi világban és azon kívül.

____________5.
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A Nap kel
7 óra 53 perckor,
lenyugszik
17 óra 16 perckor.
Az év 26. napja,
hátravan 339 nap.

Ma PAULA és VANDA,
holnap ANGELIKA napja.
ANGELIKA: az angelicus latin
melléknév női alakjából ered,
amelynek jelentése: angyali, angyalhoz hasonló.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2019. január 25.

Változó égbolt

1 EUR

Hőmérséklet:
max. 3C
min. -30C

4,7648

1 USD

4,2034

100 HUF

1 g ARANY

1,4968

173,4522

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

36, 13, 45, 31, 12 + 14
23, 18, 4, 17, 37, 6
39, 43, 17, 8, 6, 7

NOROC PLUS: 7 5 8 1 7 9

SUPER NOROC: 4 7 9 3 2 5
NOROC: 3 7 0 0 7 3 5

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Újabb személy halt meg influenza miatt

Védőoltást vásárol
a szaktárca

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) fertőző betegségekkel foglalkozó központjának legújabb adatai szerint 35
személy halt meg az influenza miatt ebben a szezonban.
A betegség legutóbbi áldozata egy 40 éves Argeş megyei
férfi, akinél A típusú grippét diagnosztizáltak. A férfi más betegségekkel is küzdött, és nem volt beoltva influenza ellen.
Sorina Pintea egészségügyi miniszter csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy még körülbelül 24.000 adag influenza elleni
oltás van raktáron, és ehhez további 25 ezret szerez be a szaktárca. Ezeket azonban a veszélyeztetett kategóriákhoz tartozó
személyek kapják, akik ingyenes oltásra jogosultak. A lakosság
többi részének gyógyszertárból kell beszereznie a vakcinát,
amennyiben be akarja oltatni magát. (Agerpres)

A hét elején az ákosfalvi iskola benyújtotta a dokumentációt, hogy lezárjon egy
decemberben megvalósított
pályázatot; ezután már csak
egy hónapot kell várniuk,
hogy megtudják, eredményesen dolgoztak-e.
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Egyentételekre kötelezve

(Folytatás az 1. oldalról)
– Az új szabályzatot január 3-án, két héttel a vizsgaidőszak előtt hozták nyilvánosságra, ami kötelezi a magyar oktatókat, hogy a román kollégáik által
megfogalmazott tesztkérdéseket fordítsák le, és azok
alapján történjen a számonkérés. Ahol a két fél megegyezett, hogy megosztják a munkát, a magyar nyelven megfogalmazott kérdéseket kell románra fordítani. A tételeket
öt nappal a vizsga előtt kell benyújtani, amit ellenőriznek
és fénymásolnak – nyilatkozta dr. Sipos Emese profeszszor.
Kötelezik a közös bibliográfiát, ami azt jelenti, hogy a
nagyon színvonalas magyar nyelvű szakkönyvekből a továbbiakban nem lehet tanítani. A közösen aláírt beadvány
értelmében gyógyszertechnológiából a saját kérdései alapján vizsgáztatta a hallgatóit, de az eredményeket nem tudta
bevezetni az egyetem központi katalógusába, amit lezártak.
– Nem jön hogy elhiggyem, hogy több száz magyar
hallgatónak a katalógusban nem lesz jegye – mondta Sipos
professzor.

Közel ötven tonna sót szórtak el a megyében

Sárga figyelmeztető jelzés hegyvidékre

A Brassói Regionális Út- és
Hídügyi Igazgatóság tájékoztatása
szerint az elkövetkező napokra is
sárga figyelmeztető jelzést bocsátottak ki, főleg hegyvidékre. Az
időjárás-előrejelzés nyomán január 24–25-én, ónos esőre és dérlecsapódásra számítva, 120
járművel 610 tonna ipari sót szórtak el az igazgatóság ügykezelésében lévő országutakon, ennek
ellenére sok kellemetlenséggel
szembesültek a sofőrök.
A közutak veszélyesen csúszós
szakaszain 2,7 tonna folyékony
kalcium-kloriddal oldották fel a
helyenként kialakult jeget. A marosvásárhelyi kirendeltség munkatársai 24 sószóró járművel 48
tonna sót szórtak el a megye útjain, a DN 13, DN 13A, DN 13C,
DN 14, DN 14A, DN 15, DN 15A,
DN 15E és DN 16-os országutakon az említett időszakban – tájékoztatott Elekes Róbert szóvivő.
(pálosy)

Mindenképp győztesek az ákosfalvi diákok

Gligor Róbert László

Egy, a szegedi Európai Magyar
Fiatalságért Alapítvány által működtetett, immár tízéves versenyprogramra jelentkezett november
végén az Ákosfalvi Általános Iskola. A SzékelyKapuk-ZöldKapuk
címet viselő program aktuális pedagógiai üzenetet hordoz, célja az innovatív vállalkozói szellemre
nevelés. Az 5-8. osztályos diákoknak szóló vetélkedő célja a részt
vevő tanulók és pedagógusok élményszerű együttműködésének elősegítése. Az ákosfalviak egy
szatmári iskola meghívására léptek
be az ökocivilizációs játékba, mentoruk a Kincskeresők csoport volt,
amely évek óta részt vesz a vetélke-

Mivel az első héten a harmadévesek belgyógyászati tünettanvizsgáját sem fogadták el, mert dr. Benedek István
professzor nem a közös tétel szerint vizsgáztatott, a diákszövetség (MMDSZ) közleményben foglalt állást.
Az érintett tanárok mostani és a jövőbeli hallgatóik jogait és tanári becsületük megőrzését tartják szem előtt
azzal, hogy saját tételeiket adják a vizsgán, és továbbra is
kitartanak álláspontjuk mellett. Annak tudatában vállalták
a felelősséget, hogy az igazságtalan rendszerrel való szembenállás következményekkel járhat. Ezért azt kérik diáktársaiktól, hogy őrizzék meg türelmüket és higgadtságukat,
és álljanak ki tanáraik mellett, ahogy ők is megteszik a
hallgatók érdekében.
– Aki a szesszió első hetében tartotta magát az egyezséghez, a vizsga eredményét nem fogadták el. Mit szándékoznak tenni a továbbiakban? – kérdeztük a
rektorhelyettestől.
– Ezt a helyzetet nem tekintem véglegesnek, erről tárgyalni fogunk, hogy elfogadtassuk a véleményünket. Hétfőn van az első megbeszélés a rektorral, amelyen részt vesz
a magyar tagozat vezetősége – válaszolta dr. Nagy Előd
docens.

A szerény ajándék is része volt az áldásos programnak
Fotó: www.facebook.com/Ákosfalvi Általános Iskola

dőn – tudtuk meg Józsa Gabriella
igazgatónőtől. Besenyei Ildikó tanárnő hozzátette: az ősszel a közösségi kulturális vetélkedő kiírására
neveztek be, amelynek megjelölt
feladata a „civilizációs alapminta

dramatizálása betlehemezéssel”
volt. Itt 15-30 perces, derűs, néprajzilag is értékes népi, betlehemes
játék megtanulása volt a feladat,
amelyet decemberben kellett előadni az intézmény környezetében

található közösségekben, legalább
öt helyen, mint szociális, kulturális,
közszolgálati intézmények, kereskedelmi cégek stb.
Ennek megfelelően tucatnyi
nyolcadikosból alkotott csapatot
Besenyei Ildikó tanárnő, együtt betanulták a betlehemes játékot,
Kinda Boglárka néptáncos a jelenet
táncrészleteit tanította be. A műsort
december 18–23. között több helyen is bemutatták: a backamadarasi
idősotthonban, a dévai Szent Ferenc
alapítvány gondozásában levő gyerekek nagyteremi otthonában, az
Ákosfalvi Polgármesteri Hivatalban, katolikus templomban, a Farel
cégnél és a Şurtec áruház cserefalvi
egységénél. Mivel a program jelszava „áldást vinni, áldássá válni”,
a diákok apró ajándékokat vittek a
madarasi és teremi otthonok lakóinak: édességet, gyümölcsöt, ruhadarabokat, maguk készítette apró
ajándéktárgyakat és rajzokat. Besenyei Ildikó szerint a diákok lelkesen
készültek, és ha az ünnepek előtti
napokban a szokásosnál valamivel
többet gondoltak embertársaikra,

Fotó: Elekes Róbert

szeretteikre és az elesettekre, akkor
már sokat nyertek, nem beszélve
arról az érzésről, amit a madarasi
öregotthonban tapasztaltak meg,
amikor az idősek szavak nélkül,
könnyekkel köszönték meg az előadást. Józsa Gabriella igazgatónő
szerint is sokkal lényegesebb a
programnak a tanulókra gyakorolt
hatása, mintsem az esetleges
nyeremények. Ettől függetlenül a
versenyszabályzat szerint elkészítették a „betlehemes naplót”
élménybeszámolókkal, fényképekkel, és kedden postázták az alapítványnak. A legjobb pályamunkák
benyújtói akár adriai nyári kirándulást is nyerhetnek a dalmát tengerpartra, de az sem rossz, ha
„csak” egy résztámogatott dél-alföldi természetjáró osztálykirándulás lesz a jutalom ingyenes
szálláshelyes ökoprogramokkal, és
a tárgyi ajándékok sem elvetendőek. Az igazgatónő és a tanárnő
határozott meggyőződése, hogy a
végeredménytől függetlenül hasznos játék volt, és a következőre is
beneveznének.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND
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Ady Endre

Egy ócska konflisban
Királyném, kigyúltak a lángok,
Aranyos hintónk, íme, száll,
Ma a nép közé vegyülünk el,
Te a királyné s én a király.
Lásd, ez a fényes kocsitenger
A villámfényes fák alatt
Miérettünk hullámzik, fénylik,
Hogy téged s engem lássanak.
Királyném, bocsásd le a fátylad:
Ma este kegyosztók leszünk.
(Döcög, döcög az ócska konflis
És mi sápadtan reszketünk.)

Királyném, megölnek a vágyak.
Sohse vágyott, mint te meg én,
Földi pár úgy az élet-csúcsra
És sohse volt még íly szegény.
Vágy, élet és sugár a lelkünk
És utunk mégis koldus-út,
Jogunk van minden fényességhez,
Amit az élet adni tud.
Király vagyok és te királyné,
Hát trónunk sohse lesz nekünk?
(Döcög, döcög az ócska konflis
És mi sápadtan reszketünk.)

Ady 100

A Látó Ady-számának bemutatója a magyar kultúra napján

Kaáli Nagy Botond

AdyLátó – ugyan nem ez a hivatalos címe, de ekképpen is nevezhetnénk a Látó szépirodalmi
folyóirat legutóbbi számát. A marosvásárhelyi lap ezúttal az egy év-

századdal ezelőtt elhunyt Ady Endrére emlékezik, az Ady100 alcímmel ellátott lapszámot pedig január
22-én, a magyar kultúra napján, a
96. Látó Irodalmi Játékok keretében
mutatták be a G. Caféban. Az esemény teljes telt házat vonzott, az

Markó Béla, Kovács András Ferenc és Vida Gábor

Ady Endre-számot Demény Péter,
Kovács András Ferenc, Markó
Béla, Varga László Edgár költők és
Vida Gábor író mutatta be egy jó
hangulatú, felolvasós, beszélgetős
est keretében.
Demény Péter Aki mindig van

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

címmel írt lapajánlót, amelyben a
következőképpen fogalmaz: „Az eltévedt lovas – ez a verscím akár
Ady szimbóluma is lehetne, Láng
Gusztáv nem véletlenül áldoz neki
egy kis tanulmányt ebben a számunkban. Ami Adyval kapcsolatos,
az mind olyan, mintha egy idegen
bolygóról idetévedt ember próbálna
elboldogulni az itteni körülmények
között.
Katolikus szellemben nevelt kálvinista voltam – idézi Péter I. Zoltán
a vallomást (Ady Endre zilahi költői szárnybontogatásai), mely az iskolákról szól, de máris bevilágít
ennek az életnek a bugyraiba. Mint
ahogy megidézi őket Boka László
szép írása is (Csókokban élő csóktalanok. A Mindenség-keresés és a
Léda-szerelem fordulópontjai 19081909-ben), amely a Léda-szerelem
utolsó időszakának háborúzásai és
kibékülései között kalauzol a végső
szakításig. Vagy Havas Judit elemzése Latinovits Ady-szavalásairól
(Ady – Latinovits).
Ennek a dúlt életnek az emlékeivel foglalkozik Hegyi Katalin pontos és személyes szövege (Ady
Endréről szeretnék mondani valamit), vagy Benedek Szabolcsnak
egy soha meg nem élt, mégis elképzelhető jövőben játszódó novellája
(Most meg itt elvtársoznak megint),
és erről a sebzett vadról szólnak a
versek is, többek között Egyed
Emese, Láng Orsolya, Aczél Géza,
Márton László, Nádasdy Ádám
vagy Térey János tollából. Szeretem
Ady Endrét./ A legjózanabbat közü-

Fotó: Rab Zoltán

lünk – írja Markó Béla, és sokan vagyunk így ezzel, miközben, mint
Kántor Péter, azon töprengünk, mit
mondana, ha feltámadna. Ezzel a
józan szenvedéllyel dobjuk be a januári Látót az olvasó postaládájába.”
Az est kezdetén a lap főszerkesztője, Kovács András Ferenc mutatta
be a részt vevő szerzőket, szerkesztőket, valamint a lapszám tartalmát,
majd kérte fel egy rövid felolvasásra az est meglepetésvendégét,
Láng Orsolyát, aki Ady Endre
utolsó utáni fényképe című versciklusát osztotta meg a közönséggel.
Ezt követően a meghívott szerzők, szerkesztők olvasták föl Adyval kapcsolatos verseiket, írásaikat.
A rövidebb-hosszabb alkotásokból
ismét kiderült, Ady Endre megítélése máig sem egységes, elhangzottak dicséretek, bírálatok, szóltak
művek az elismerés és az enyhe irónia hangján egyaránt. Megannyi
kései kísérlet Ady megértésére, mai
elhelyezésére mind az egyetemes és
a kortárs irodalomban, mind a történelemben, az akkori viszonyok
közötti térben és létben, hiszen,
ahogy Demény Péter is fogalmazott, ,,meg kell annak halni, aki
egyedül lát”.
A felolvasások után került sor a
szabad és érdekes beszélgetésre,
amelynek során KAF kérdéseire válaszoltak a jelenlévők. – A költő
Adyt, az Ady-jelenséget nagyon
szeretik megkérdőjelezni. Első körben a főszerkesztő arra kérte
(Folytatás a 4. oldalon)
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A Látó Ady-számának bemutatója a magyar kultúra napján

Láng Orsolya

(Folytatás a 3. oldalról)
a jelenlévőket, hogy beszéljenek a saját Ady
Endréjükről.
– Elég nehezen választottam verset, mert
az újraolvasgatáskor jöttem rá, hogy Ady
Endrével mennyire eltávolodtunk egymástól.
Gimnazistaként nagyon szerettem, mert lázadó volt, vagány és csajozós, de most már
túl nagyok a pózok, harsány a hang, amelyen
megszólal. Ugyanakkor mindmáig vannak
sorai, amelyek ugyanúgy meg tudnak szólítani – válaszolta sorrendben elsőként Varga
László Edgár.
– A lapszám és a felkérés inkább arra volt
jó lehetőség, hogy ismét végiglapozzam Ady

Varga László Edgár

Január 29-én, kedden 19 órától adja elő a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős
színészosztálya Katicabogár című előadását
Forgács Péter rendezésében.
Forgács Péter a budapesti Színház- és
Filmművészeti Egyetem színészmesterségtanára, 2009-ig a Vígszínház rendezője. Budapesten és vidéken egyaránt rendezett
klasszikus és kortárs darabokat. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős színészosztályával kortárs orosz drámát állított
színpadra a Köteles utcai Stúdió Színházban.
Amint azt az előadás ismertetőjében írják,
Oroszországban vagyunk, egy temető melletti négyemeletes háztömbben. Gyimát besorozták a hadseregbe, az ő búcsúbulijára
esünk be. Mindnyájan vágyunk valamire: kitörésre, megtisztulásra, mámorra, szerelemre,
hatalomra. Vajon mennyi pénz kell ahhoz,

verseit, és sokadszorra is rájöjjek, hogy valószínűleg a legfélreértettebb költőnkről van
szó – tette hozzá Markó Béla. – Érdekes,
hogy Arany Jánosra mennyire problémátlanul reagálnak a mai költők, írók. Még Petőfi
sem probléma, holott ő már lehetne, de
Adyt teljes egészében félreértjük, amikor
csak a váteszi, pátoszos tartásra, a gőgre figyelünk. Olyan versét akartam választani,
amiben ott az irónia, a játékosság, az árnyaltság. Jelentőségére utal, hogy gyakran
fölfedezem sorainak hatását József Attilánál, Kosztolányi Dezsőnél. Jó alkalom
lenne fölfedezni, hogy hogyan lehet végre
lebontani róla a klisét.
– A szocialista korszak Ady-képébe
Nietzsche nem nagyon illik bele, én mégis
kettejükről írtam. Amikor Nietzschét lapozgatjuk, önkéntelenül befut egy-egy Ady-sor
és fordítva. Én ezeket szedegettem össze és
fűztem rá néhány Nietzchéről szóló akármire
– és egy kicsit elkezdtem megijedni, hogy mi
lenne, ha tudnék németül. Kettejük rokonsága a látszat ellenére nagyon mély, az az
életfilozófia, amit Nietzsche a maga módján
megírt és megélt, Adyval is rokon – vallotta
Vida Gábor.
– Sok egyéb minden mellett nagy képalkotó volt – mondta róla Demény Péter. – Tévelyegtem az olvasó-felolvasó folyamatban,
mert mindegyik verse tetszik. Az ábrándozás,
a csalódottság benne is megvan.
– Szerintem is mindenki benne van Adyban – zárta az első kérdéskört KAF. – Van humora, szarkasztikus iróniája. Szépsége a
nyelvében van, amely nélkül nem lendült
volna tovább semerre ez a dolog, az Ady-jelenség. 1906-ban jelent meg a mérföldkőként
is jellemezhető harmadik kötete, amelynek
kapcsán az irodalmárok ma sem értik, hogy
Ady eléggé hosszú hallgatás után hogyan tudott ennyire erőset hozni. Ekkor már beszélt
a csókról, a szerelemről, a testiségről. Faltörő
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kos volt, különféle mámorokkal, szorongásokkal, szerelemvággyal, szeretetéhséggel –
és ehhez minden kellett, élete vége felé a napi
négy-hat üveg bor, az üveg pálinka és a rengeteg cigaretta is.
– Mennyire érzitek aktuálisnak Ady Endrét? – KAF második kérdésére sorrendben elsőként Varga László Edgár válaszolt.
– Adynak számomra az a legnagyobb erénye – ami miatt mindmáig kihagyhatatlan –,
hogy az újítás kényszere volt jellemző rá,
amit csinált, az teljesen idegen volt az akkori
magyar füleknek. Szikár, közérthető, nagy
gesztusokkal beszélt önmagáról, a nemzetről
és az országról pedig szinte mindig negatív
szövegkörnyezetben szólt. Ostorozó és önostorozó alkat volt, én ezt szeretem benne a legjobban.
A harmadik Ady-kötet újdonságerejének
voltak azért előzményei, két első kötete szervesen kapcsolódik Reviczky Gyulához, viszszaköt Vajda Jánoshoz. De aztán hirtelen van
egy váltás, amit máig nem tudtak megfejteni
– mondta Markó Béla. – Mai időszerűsége
abban áll, hogy rájön: szét kell verni a konvenciókat. Attól kezdve például nem írt szonettet és nem írt hagyományos formában,
szimultán ritmust használt. Ugyanez a helyzet a képalkotásával is. Tudatosan, módszeresen bontja le őket, és újakat épít. Ezekre a
versekre épült rá a költészet következő generációja. Ma mindennek közéleti érdekessége is van, mert nem tudom, mi történne
ma azzal, aki olyan publicisztikát írna, mint
például a Séta a Kanonok-soron. Ma egy
ilyen antiklerikális szöveg miatt biztosan kiutálnák azt, aki megírná. Nem mintha őt szerették
volna.
Nemzethez
való
viszonyulására jellemző, hogy nem Tisza
Istvánnak lett igaza, hanem neki. Nem volt
politikus, mégis őt igazolta az idő. Féltette
Erdélyt, és igaza volt. Ha most, 100 év múlva
beleolvasunk a verseibe, rájövünk, hogy minden egzaltáltsága, pátosza, túlhajtottsága el-
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hogy megvehessük a boldogságot?
Az előadásban Pignitzky Gellért, Czirják
Beatrix, Belágyi Hanna, Daragus Anna, János
Hajnalka/Vári Vivi másodéves magiszteris
színészhallgatók játszanak, valamint Lajter
Márkó Ernesztó elsőéves magiszteris színészhallgató; díszlet- és jelmeztervező Mihály
Katalin és Székely Tímea harmadéves látványtervező szakos hallgatók. Rendezőaszszistensek: Dobrovszki Dóra és Ősz Emese
teatrológia szakos hallgatók.
Január 29-e után február 5-én látható újra
a produkció. Jegyek vásárolhatók a Stúdió
Színház jegypénztárában minden kedden 1418 óra között, vagy az előadás helyszínén,
kezdés előtt egy órával. A Stúdió Színház
műsoráról és jegyfoglalásról bővebb információt a www.studioszinhaz.ro honlapon találnak az érdeklődők. (Knb.)
Támogatók:

lenére rendkívül tisztán látó ember volt. Költői érdekesség, hogy a konvenciókat ismét
újra le kell bontani, szét kell szedni. Első két
kötete is jó, szép, ha azokat folytatja, egyike
lenne a 20. század eleji jó költőknek, de kellett még mellé valami. És az a valami tette őt
azzá, akivé.
– Olyan nyelvi ereje van, amely meghatározza a huszadik századot, még akkor is, ha
sokan nem szeretik. Mindenki, ahogy tudta,
feldolgozta. Több regiszteren játszott, és számomra inkább ez érdekes: a szorongó Ady a
maga haláltudatával, mámorával. Érzem az
aktualitását, szeretném, ha több volna a ráérzés annyinál, hogy nagyon rég volt és nagyon
újat jelentett. Lezárt egy korszakot, és egy
teljesen mást megnyitott. A magyar nyelv élő
organizmus, ami minket használ – ő tudta ezt,
ráadásul az első celebek egyike volt – hallottuk KAF-tól.
Vida Gábor az Ady-kutatása egy részletét
idézte, illetve azt a momentumot, amikor a
Zsilvölgyi Napló egyik 1926-27-es számában
egy helybéli cikkíró megvédte Adyt Kosztolányival szemben. Mint mondta, a kutatásban
számára ez volt a csemege.
– Többször elhangzott a póz, a gőg. Engem
az nyűgöz le, hogy mennyire saját maga volt.
Akkora magaslatokba képzelte magát, amelyekben nem volt, de a versei erejében ott
az a dobogó, amelyen ő meglátta saját
magát – minden versében ott van, hogy ő
nem hiába annyira gőgös. És belehal ebbe,
nem ússza meg. Végigcsinálja, csakúgy
mint Petry. Nem viselkedik, nem ő a józan
alkoholista, a lázadó, aki megtér. Életművében vannak hullámvölgyek, elkomoruló
versek, de ez az élet és ez a költészet egységes, ahogyan az egész Ady-jelenség egységes. Ez a jelenség az igazán érdekes.
Mindezzel együtt nekem nagyon rokonszenves – zárta Demény Péter a beszélgetést,
amelyet
ismét
Ady-versek,
felolvasások követtek az est végezetéig.
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Kevesen tudják, hogy a csíkszeredai
Bocskor Salló Lóránt 1992-ben végezte a színművészeti egyetemet Marosvásárhelyen, majd miután több
évig a marosvásárhelyi Nemzeti színművésze volt, Magyarországra ment
szerencsét próbálni. Új életet kezdve,
hosszú utat tett meg a színházi világban és azon kívül. Kapcsolatba került
a Virtuózok produkcióval, amelynek
rendezvényigazgatója, majd alelnöke
lett. Ezenkívül tehetséggondozó és
kulturális menedzsment egyesületet
hozott létre Molnár Levente operaénekes vezetésével, ami a magyar
kultúra napjára a Kultúrpalotában
tartott Székely fonó című előadást is
megszervezte. A Marosvásárhelyre
visszatért színművésszel életpályájáról, tehetséggondozó egyesületéről és
a kulturális menedzsmentről beszélgettünk.

Vajda György

– Kezdjük a beszélgetést az egyetemi évekkel…
– Nagyon sok kellemes emlék fűz a marosvásárhelyi színművészeti egyetemhez, a régi
nagyoktól – Lohinszky Loránd, Farkas Ibolya, Kovács Levente, Tarr László, Balázs Éva
– tanulhattuk a szakmát. Az itt kapott lendülettel a szakmára jól felkészülten kerültünk
többen ugyanarról az évfolyamról a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházhoz. Nyitottak
voltunk, befogadók az újra, a változásokra.
Elkezdtünk „színházat csinálni” olyan igazgatókkal, mint Kovács András Ferenc, Béres
András tanár úr. Nagy rendezők, évente kiváló darabokat vittek színre. Úgy tűnt, hogy
fel lehet építeni egy másfajta színházat, kulturális közösséget, mint amilyen azelőtt volt.
Úgy érzem, sikerült is. Közel hat évig voltam
a marosvásárhelyi színház tagja. Aztán megkeresett Novák Eszter a budapesti Honvéd
Színháztól, és az évfolyamunk nagy része,
amely velem együtt a marosvásárhelyi színház alkalmazottja volt, kiment Magyarországra. Én akkor úgy döntöttem, hogy itthon
maradok Erdélyben. Egy évig még a vásárhelyi társulat tagja voltam. Aztán csalódva a
színházban és másfajta művészeti kezdeményezésekben, abbahagytam. Úgy éreztem,
hogy nem tudom feldolgozni mindazt, ami
akkor rám zúdult. Édesapám tanácsára kezdtem el jogot tanulni. Időközben hazaköltöztem Csíkba. Megismerkedtem feleségemmel,
Bocskor Bíborkával, aki Marosvásárhelyen
szintén a színire járt. Csíkszentkirályra, a családi házba költöztünk. Volt egy elképzelésünk, hogy kivonulunk a társadalomból, és
megpróbálunk csak lelki életet élni. Azért
nem szüntettük meg teljesen a kapcsolatunkat
a kulturális élettel. Három évet éltünk így.
2003-ban Novák Ferenc (Tata) elhozta Csíksomlyóra az István, a király című rockoperát,
amiben több egykori évfolyamtársam, kollégám játszott, és felkértek, vállaljam el az
egyik lovag szerepét. Ezután úgy éreztem,
hogy mégiscsak a színházban a helyem. Úgy
döntöttünk Bíborkával, hogy szerencsét próbálunk Magyarországon. Még abban az
évben, hátrahagyva mindent, autóstoppal, taxival, két pakk ruhával kimentünk Magyarországra. Új életet kezdtünk. Eleinte
szabadúszókként vállaltunk szerepeket, közben mosogattunk, füvet nyírtunk, minden
munkát elvállaltunk, hogy fenntartsuk magunkat. Bíborka benevezett a Megasztárba,
ahol eljutott a hatodik helyezésig. Ezután a
Magashegyi Underground együttes énekese
lett. Ennek már több mint tíz éve, szeretem
őket, hihetetlenül erős kult-pop zenekar. Én
a Honvéd Kamaraszínháznál folytattam a színészi pályámat a társulat megszűnéséig. Közben építgettem a kapcsolataimat. Megkeresett
Molnár Levente operaénekes, akit Bíborkán
keresztül ismertem meg, osztálytársak voltak
a középiskolában. Elkezdtünk együtt dolgozni, és az ő kezdeményezésére létrehoztuk
a Művészeti Alap Értetek Egyesületet, az
ArtStart4U-t, amivel megpróbálunk minél
több komolyzenei tehetséget támogatni álmaik megvalósításában.
– Hogyan kerültél a Virtuózok műsor stábjába?
– A Virtuózok struktúráját Peller Mariann
producer találta ki, örülök, hogy ismerhetem,
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Tánc késélen művészet, marketing és menedzsment között

nagyon progresszív, hihetetlen piaci érzékű
ember, megteremtett egy olyan magyar brandet, ami a világhír kapujában áll.
Leventének mindig fontos volt a fiatal tehetségek támogatása, ez a tévéműsor pedig
erről is szól. Könnyű volt az egymásra találás, Mariann nyitott volt arra, hogy Erdélyben
is szárnyra kapjon ez a kezdeményezés. Közösen koncerteket kezdtünk szervezni, nagyon sok otthoni és anyaországi segítőre
találtunk útközben, és én szépen ott ragadtam. Belsősként folytattam a munkát, koncerteket, mesterkurzusokat szervezve a
fiataloknak. Az ArtStart4U és a Kis Virtuózok
Alapítvány egyre szorosabban működött
együtt, és nagyon szép eredményeket értek
el. Ha csak Erdélyre gondolok, akkor említhetem a hagyománnyá nőtt Hazulról hazaiaknak gálakoncert-sorozatokat vagy a gyimesi
ArtStart4U mesterkurzusokat. Nagyon szeretem a munkám, fiatal, csillogó szemű és lelkű
embereket látni színpadon nagyon jó.
– Valóban sok tehetséggel dolgozol, többek
között olyanokkal is, akik a határon túlról jelentkeznek a műsorba. Hogyan látod, milyen
érvényesülési lehetősége van egy határon túli
magyar tehetségnek, aki nemcsak a fizikai távolságot kell leküzdje Erdély valamely települése és Budapest között, hanem meg kell
mérkőznie más anyaországi tehetségekkel is
egy olyan küzdőtéren, ahol a kulturális menedzsment biztosabb hátteret nyújt nekik,
mint azoknak, akik a messzi távolból érkezve
a magyar fővárosban teszik meg az első lépéseket az érvényesülés terén?
– Mintegy öt évvel ezelőtt képzeltük el Leventével, hogy létrehozunk egy tehetséggondozó központot, amely az ifjú tehetségeket
támogatja. A Kis Virtuózok Alapítvány és a
mi egyesületünk kidolgozott egy projektet,
aminek a célja felkészíteni azokat a tehetséges fiatalokat, akik többet szeretnének tanulni
az állami oktatási intézményekben elsajátítottaknál. A tapasztalatunk az, hogy a nagyon
komoly szakmai képzésen kívül meg kellene
tanítani a fiatalokat arra, hogy legyenek bátrak, higgyenek a maguk nagyságában, vállalják tehetségüket. Semmivel sem vagyunk
hátrányosabb helyzetben a hozzánk hasonló
művészeti területen vagy ágban érvényesülni
próbáló német, holland, vagy akár amerikai
fiataloknál. Persze ahhoz, hogy világszinten
érvényesüljünk – a tehetségünk ápolása, a
szakmai tudás gyarapítása mellett – kötelezően meg kell tanulni angolul vagy más világnyelven kommunikálni, mert ez ma már
elengedhetetlen. Meg kell mutatni a Kárpátmedencében felfedezett fiatal tehetségeknek,
hogy miként működnek Nyugaton a művészeti közösségek, intézmények. Molnár Levente többször utaztatott szakmai céllal fiatal
énekeseket Münchenbe, Londonba, New
Yorkba, ahol láthatták, hogy nagy színházak,
operaházak miként működnek. Ezenkívül az,
hogy hogyan sikerül kamatoztatnia valakinek
a tehetségét, a kapcsolatrendszertől is függ.
És ezt a marketingben, közkapcsolati tevékenységben, menedzsmentben jártas szakembereknek profin kell működtetniük.
– Mennyire függ a sikeres karrier az előadóművész tehetségétől, és/vagy a háttérben
dolgozó impresszárió munkájától?
– Egyformán fontos mindkettő. Akik színpadon álltak, tudják, mennyit kell dolgozni
ahhoz, hogy jól sikerüljön az előadás. Ugyanennyire számít az, hogy milyen szerződést
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köt a menedzser, hogyan adja el a produkciót, produkcióba, nem szab-e bizonyos feltételemiként reklámozza a sajtóban. Ma kulturális ket, amelyek akár ideológiai irányultságot is
menedzsment nélkül nem lehet sikeres mű- tükrözhetnek, nem szól-e bele akár a mevészi karriert befutni. Én sem értek teljes nedzsmentbe, hiszen saját pénzét kockáztatja.
mértékben egyet azzal, hogy ez a viszonyulás Ez mindig így volt.
jó, de most így működik. Két lehetőség van:
Nagyon érdekes kérdés, és nem azért, mert
vagy beülök a csónakba és az evezőlapáttal kényelmetlen lenne rá a válasz. Mindig az jár
elérem azt, hogy képességeim szerint a leg- a fejünkben, ugye, hogy a támogatás, főként,
jobban haladjak, vagy a parton maradok. Ha ha állami, legyen objektív, na de ez egy műmár azt az utat választottam, hogy ezen a vészeti forma esetén mégis hogyan lehetsétéren – képletesen szólva: tavon – akarok ér- ges?
vényesülni, beültem a csónakba, akkor azokat
Szubjektív tartalmat állítunk elő az alkotás
az eszközöket kell használnom, amelyek elő- folyamatában, és szubjektív befogadót kererelendítenek. Ez pedig a marketing és a sünk hozzá, tehát a megítélés is szubjektív
menedzselés, ami a modern művészeti világ lesz, és ezt el kell fogadnunk. A legrosszabb
fontos nyelvezete, eszköze. Ez utóbbi sajnos produkciók is tetszenek valakinek, és a legnéha megöli a művészeti alkotás tartalmát, és jobbak is váltanak ki nemtetszést. A mesokszor fontosabb, mint maga a művészi pro- nedzser feladata pedig az, hogy hite és tudása
dukció, de ezek csak a rossz vagy ízléstelen szerint megteremtse az alkotás folyamatához
vadhajtások. Azok az esetek a legszerencsé- szükséges feltételeket. Remélem, hogy amisebbek, amikor a kettő szervesen kiegészíti kor döntünk, szubjektíven felhalmozott tuegymást, bízom abban, hogy mivel én az al- dásunk alapján jól hozzuk meg a
kotás belső folyamatait is megismertem, döntéseinket.
megfelelő tisztelettel nyúlok egy művész
– Hogyan lehet sikeres a kulturális menevagy művészeti produkció arculatának terve- dzsment ott, ahol nincs hagyománya a mecezéséhez is.
natúrának, kevés az olyan erős tőkével
– Mennyire vált üzletté a kultúra, illetve rendelkező cég, amely támogatná a kultúrát,
miként működteti a kulturális termék az üzle- és szűkös az erre fordított állami költségvetet?
tés?
– Érdekes kérdés. Ahhoz, hogy illusztrál– Ehhez elsősorban átlátható, ellenőrizjam a választ, utalnom kell a Virtuózok mű- hető, követhető, könnyen elszámolható álsorra, amely megtalálta az egyensúlyt. Az ifjú lami támogatási, pályáztatási rendszer, olyan
tehetségek felkutatásával, bemutatásával kul- adótörvény kell, amely lehetővé teszi azt,
turális értéket produkál, ugyanakkor eladható hogy a magáncégek bevételeiből többet formédiaterméket állít elő. Viszont azzal is tisz- dítsanak a kultúrára. Ehhez sikeres, közönsétában kell lennünk, hogy nagy a különbség a get vonzó, de minőségi projekteket kell
nyugati társadalmakban évszázadok óta üzleti kidolgozni, ami biztosíthatja a folytonossáalapokon bejáratott kulturális menedzsment, got.
és az egykor államilag fenntartott, irányított
– Milyen projekten dolgozol?
kulturális propagandaterméket előállító
– Létrehoznánk a Virtuózok Start Tehetközép-kelet-európai országok között. Nyuga- séggondozó Központot. Ennek érdekében páton a mecenatúra komoly múltra, hagyo- lyázatot nyújtottunk be az Emberi
mányra tekint vissza. Például, tudomásom Erőforrások Minisztériumához. A központ
szerint, Németországban több száz éve ha- kultúrbölcsőként működve tenné le a jövő
gyományosan mintegy 80 színházban játsza- művésznemzedékeinek az alapot, alternatív,
nak operát. A színházi élet annyira része az intézményesített formát találtunk ki erre
emberek életének, mint a sportesemények lá- munkatársaimmal közösen, és bízom benne,
togatása. A hagyomány, a látogatottság miatt ha ez létrejön, mindenki csak nyerhet vele.
a privát szektor is befektet a kulturális intéz- Folytatom a komolyzenei koncertek, művéményekbe. Ott évszázadok óta nem szűnt szek menedzselését, lemezeket adunk ki,
meg, mint nálunk, a magántőke beáramlása a mesterkurzusokat szervezünk, és köszönjük
kultúrába. S bár itthon 30 évvel ezelőtt meg- azoknak, akik úgy gondolják, hogy a kultúrát
történt a rendszerváltás, az egykori szocialista támogatni első számú kötelessége társadalországokban nem tudjuk ezzel felvenni a ver- munknak.
senyt. Ameddig Közép-Kelet-Európában kiAz idén filmszínészként is bemutatkozalakul az állandó, tőkeerős mecenatúra, az hatom, amit szintén nagy izgalommal
egyetlen lehetőség a kultúra fenntartására a várok. Késő ősszel kerül ugyanis mozikba
hathatós állami támogatás marad. Így ezeket Kocsis Ágnes Éden című nagyjátékfilmje,
a csatornákat, lehetőségeket kell megkeresni. amiben szerencsére elég komoly szerepet
Nem elég az, hogy minőségi kulturális termé- kaptam.
ket állítok elő, ha
nem tudom megteremteni hozzá a
szükséges intézményi hátteret.
– Ha állami
támogatással lehet bizonyos produkciókat megvalósítani, akkor
ez teret adhat a
pénzt osztó mindenkori hatalom
politikai, ideológiai befolyásának, a klientúraalapú támogatási rendszernek. Ez, tudomásom szerint,
komoly vitát váltott ki Magyarországon.
– Egy adott
pályázat vagy támogatási rendszer
felépítésében mindenképpen a szakmai szempontok
kellene érvényesüljenek.
De
hadd tegyem fel
így a kérdést: ha
a külföldi mecénás cég komoly
pénzt fektet be
egy
kulturális Placido Domingo és Bocskor Lóránt – New York Koch Theater CREDIT Virtuózok
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A nők láthatatlan lelke

Sótonyi ezredes nappalijában üldögélt. Pipája, mint rendesen, már
kihűlt, de észre sem vette, mert
éppen bejárónőjét, Trehányi Margitkát szidta, tette-vette a szóra, köztünk legyen szólva, szőrmentén
gyalázta, rosszallásainak bokrát bozontosította reája. (Kiemelés tőlünk
és T.M.-től.)
Ezen a kifejezésen megütközött
Trehányi Margitka, ugyanis civilben és pongyolában – ezúttal otthonkáját otthonkájában felejtette a
Pitypalack utcai tömbház negyedik
emeletén – stiliszta volt. Igaz, elbocsátott, de erről Sótonyi ezredesnek
fogalma sem lehetett, mert Marguerite de Trehányi nevéhez méltatlanul jól takarított, csupán a hadtáp
bugyraiból mentett frizsidert felejtette el leolvasztani és kitörölni
puha, könnyű flanelkendővel. Így
aztán az ezredes kevéske nyugdíjából vásárolt húsok, pástétomok,
gyrosok és palacsintatészták megszagosodtak, pimpót eresztettek,
ehetetlenné silányultak.
Margitta asszony lehuppant az
előtte álló műbőr székbe, mely
dombormívezett volt, ugyanis támlája és ülőfelülete keménypapírból
(szakszóval: papírmaséből) készült,
sötétbarnára pácolták, és még vizes
állapotban virágokat és akantuszleveleket sajtoltak belé minta gyanánt. Szép volt a szék és egyedi,
utoljára Trehány Gitta asszony ilyet
nagyszüleinél látott Káposztásmagyardon, az ősei házában, akik káposztával köszöntötték a napot és
műholdakat, a csillagösvényt, és
ugyanezen haszonnövénnyel zárták
az évadot, káposztát tettek útravalóként az odavetődő, szállást kérő
vándorok melltartókosarába, batyujába, azzal kereskedtek, de azért becsületes magyar emberek maradtak,
nevet adtak a végtelen káposztaföldek szélére települt kis közösségnek, melynek valószínűleg első
lakói voltak, afféle hon- és földfoglalók, elkáposztásították a tájat, miközben belakták és belakmároztak
töltött, vágott, rakott, kolozsvári,
óvári és székelykáposztával. Ők
voltak azok, akiket a vadnyugat törvénye szerint minden jog megilletett: övék lehetett az utcák
nyomvonalának kijelölése, a házak
átlagmagasságának meghatározása,
a település névadása és a káposztakivitel oroszlánrésze. (Habozás nélkül állíthatjuk, nem viselkedtek
oroszlánként, sem kecskeként, inkább báránytermészetük miatt áldották őket azok, akik példájukat
követve maguk és családjukkal
együtt Káposztásmagyardon telepedtek le.)
A szék kényelmesnek bizonyult,
érdekes módon Marguerite von Trehanynak, bár már tizenegy éve járt
hetente egyszer Sótonyi ezredeshez,
soha nem nyílott alkalma lezötytyenni más székre, mint a szomorúfűzfából (!) eszkabált ócska
konyhaszékre, amit egy mezőbándinói asztalos készített végső önkielégítés gyanánt és bánatában, hogy
nem vehette el Sótonyi ezredes
egyetlen lányát, aki aztán skarlátban
hunyt el jó negyven évvel később
Malmőben. Elvihette volna táncolni
valamelyik lokálba, de akkoriban
nem volt lokál még Sótonyi hadnagy állomáshelyén, Mezőbándinón, sőt Malmőben is tiltotta a
protestáns etika a lokálok nyitvatartását este 10 után, azok a züllött helyek csak akkor eresztettek
gyökeret a sziklás svéd talajba, amikor a tengermelléki város felvétette

magát az erkölcsmentes világvárosok sorába. Mégsem vihette a kiskorú leányt, mert azzal jóformán
csak kétszer szólott, a lányt elvihette volna a vonat is, meg a spanyolnátha is, de az akkorra már
kifulladt, illetve az őt okozó vírustörzs mutációi nem érték utol a civilizációt, és szégyenükben (a
vírusok természetesen, nem a spanyolok, azok bezzeg két-három világbajnokságot is nyertek, na
hallod, olyan éghajlat mellett…! ) –
visszavonultak, hogy ázsiai influenza formájában jó harminc évvel
később térjenek vissza Káposztásmagyardra, és annak sváb testvérvárosába, Káposztászweckedlire, de
már nem találták életben a Sótonyi
lánykát…
– Hogyan tetszett mondani? –
kérdezte őszinte ámulattal Marguerita da Trehányi ennyi háttérinformációval
a
hátizsákjában.
Terheltsége jóformán sohasem ve-

Szász Endre alkotása

vődött észre, erre maga is ügyelt, no
meg volt annyi tisztesség benne,
hogy senkit sem terhelt magánügyeinek szanálásával. Amikor nem takarított, főzött egyedülálló polgári
személyeknek, lecsúszott arisztokratáknak és nyugalmazott bankfiúknak, olyankor a helyi tévé
nyelvművelő rovatát vezette. Meghívottai a város aktív lakosságából
emeltettek ki: háziasszonyok, buszkalauzok, verítékezők, parkettázók,
jegyellenőrök, bércsalók és színházi
E-bérletesek, cink-oxid-kereskedők
és jeltolmácsok voltak. Miből is
könnyen megállapítható, hogy műsora széles merítésű volt, demokratikus, közérdekű és jócskán akadt
nyelvápolnivalója a beszélők szájüregéből és gégefejéből kitörő/buggyanó hangegyüttesekben.
– Mit, Margit asszony, mit, hogyan mondtam? – rezzent fel jogos
dühéből az ezredes, még mindig
éles hangon vonta kérdőre bejárónőjét, aki a barna „bőrszéken” ült
szétterpesztett lábbal, ami látni engedte vaskos combjának legalsó
hurkáit, amelyeket a térden felülre
felrántott gumistrimfli képzett
klasszikusan és ingerölően.
Az asszony szemmel láthatóan
felajzott volt, ugyanis állandóan
újabb és újabb alanyok után kutatott
műsora számára, de álmában sem
gondolt arra, hogy Sótonyi ezredest
is megidézhetné egyszer. Ugyanis
azon az elven működtette tévérovatát, hogy csakis azokat szólaltatta
meg, akiket az utcán szedett össze,
márpedig, bár az ezredesnél már

több mint egy évtizedet is leszolgált, soha nem figyelt fel arra, hogy
kenyéradó gazdája tudományos
vizsgálódásra alkalmas szöveget lökött volna fel lassan sorvadó ajakára. Emellett sohasem engedte
volna magát az utcán összeszedetni.
Jóformán ki sem járt a házból.
Ember-, erdő- és katonakerülő volt.
Ezúttal azonban az öreg katona valami ingerlőt mondott, amit nem
hagyhatott csak úgy elillanni, szertefoszlani az éterben. Már látta is a
szeme előtt az ezredest abban a példás rendben a naftalinba mártott ezredesi egyenruhában, a díszruhára
gondolt természetesen, amelynek
mellén keresztbe-átlósan valami
rang- és méltóságjelző fonott zsinór
húzódott végig. Igazán időtálló
anyagból készíthette Eigelbrent
Huba, az ismert katonaszabó, aki
mellesleg eddig hét megszálló-felszabadító hadsereg egyenruháit készítette el mérték- és megszállás

hősnőm barátsági kódexének paraés intragrafusait.
– Kedves Margitta, én aztán ki
sem ejtettem a számon akármiféle
bokrot, bukszust vagy bozontot.
Szégyellném is, mert mindenki
másra gondolna – és odavillantotta
tekintetét Margitka földet taposó,
józan lábaira. Sőt a „bokrosodás”
kifejezést (érezni lehetett a leheletéből az idézőjeleket) is csak múlt
héten hallottam véletlenül a tiszti
kaszinóban, amikor a gondnoktól
megkérdeztem, hol tartózkodik Merényi ezredes, akit már oly régen
nem láttunk köreinkben. Mit gondol, Margitkám, mit válaszolt az a
szemtelen gondnok, aki civilben is
csak civil maradt, soha nem emelkedett a katonai erények magasáig,
még emelődaruval sem lehetne felvontatni odáig. Na mit mondott?
Azt állította az ezredesről, hogy per
pillanat bokros teendői vannak, kirakták ugyanis a tiszti otthonból,
mert nincs joga nyugállományúként
a továbbiakban ott tartózkodni egy

utáni szabóműhelyében. Az egyenruhák kis házi múzeummá szerveződtek, és az egymást követő
rendszerek valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva nem találtak kivetnivalót az uniformisok
egymásutániságában. Sőt, olykor a
merészebb történelemtanárok még
nebulóikat is elhozták Eigelbrémen
bácsi varrodájába, így szemléltetve
kézzel érinthetően a történeti idő és
az uralmi formák múlását, diszkontinuitását.
– Hát arról a bizonyos bokorról
vagy bokrosodásról, bozontosulásról lenne szó, megkövetem az ezredes urat – jelentette ki áhítatos
tisztelettel Margit asszony, a tévés
személyiség és délelőtti takarítónő.
Persze egy pillanatig se gondoljuk,
hogy alázata őszinte lett volna.
Távol állottak személyiségétől, határozott karaktervonalaitól az efféle
múlt-múlt századi hengerművességek, egész egyszerűen csak alkalmi
beszélőként szerette kipróbálni, hogyan hangzanak saját szájából az
efféle múlt-múltkori udvariasságok,
mint „az istenre könyörgöm”, vagy
„mentse meg veszendő lelkünket a
teremtő”, „végtelen jóságára apellálok, nagyjóuram”, „bocsánattal legyen mondva” stb. Hiszen alkalmi
beszélő volt, mindig az alkalomhoz
illő szavakkal találta meg alanyai
lelkületéhez a legrövidebb utat, göröngyöt, kátyút gondosan kikerült,
látszólag mégis nyílegyenesen tört
céljai felé. Ezért is lehetett sikeres
ezen a kecskeringató pályán, hogy
nonkonvencionálisan fejezzem ki

Merényi ezredesnek, aki a custozzai
csatában és a manzikerti ütközetben
a puszta fogaival tépte szét az ellenség csatárláncát. Szemtelen vigyorral ecsetelte a senkiházi, hogy most
bokorlakó lett, bokros teendői vannak, megbokrosodott vagy bozontoskodik a jó öreg ezredes. Ez aztán
végleg kiborított, ezért is vagyok
ma reggel olyan spannolt. Mit
szólna, ha befogadnánk az ezredes
urat rövid időre, amíg elrendeződnek a dolgok?
Egyébként is csak gondoltam
arra a megnevezett bizonyos szóra,
csupán gondolatban formáztam a
magamévá. Ideiglenesen… Majd
rövid tűnődést követően mereven
nézett az asszonyra, és azt kérdezte:
– Maga véletlenül, ne haragudjon, de igazán csak úgy merőben,
meglehet, aljas indokból vagy
sanda szándékok nélkül és rangrejtve… nem gondolatolvasó?
Nem állítjuk, hogy Marguerite de
Trehany, ez a nemeslelkű nemes
vad a város vadonjában nem pirult
el kissé. Az ezredes szemét semmi
sem kerülte el. Letérdelt eléje, ami
nem is esett nehezére, egyrészt,
mert naponta három porcerősítő
szert vett magához (könnyedén át
tudta volna ugorni a társadalmi és
gazdasági korlátokat, ha éppen arra
járt volna) orvosa tanácsára és a
Nargilé tévé hirdetéseinek jóvoltából, másrészt takarításkor rendszerint olyan alacsony sámlin ült
(ahová legtöbbször kedvenc tyúkszemvágóját, egykori osztálytársát,
a kiugrott drúz papot, Pelczéder

Ágostont ültette részint bütyökápolat, részint az átkos bőrkeményedések eltávolíttatása jogcímén),
csakhogy ne lábatlankodjon Margaritta asszony hurkás combjai alatt,
között, nos, egész egyszerűen lecsúszott és kezet csókolt a nemes keblű
hölgynek.
Nagy híve volt az ezotériának, a
burkolt rejtelmeknek, minden természetfelettit imádott, hiszen a felderítő őrsöt rendelték alája a
hétéves háborúban, ámbátor racionalista, karteziánus nevelést kapott
a kufsteini katonai akadémián, de
eddig soha nem találkozott még eleven gondolatolvasóval, csupán balkezes bűvészekkel és amatőr
jósokkal és Angelica Domrösével
egy csatajelenetben. (Kétrészes
NDK-lengyel film volt.)
Ettől végleg összeomlott Marguerite de Trehany önérzete, már-már
sírva fakadt, és viszont akarta csókolni az ezredes lovaglópálcákhoz
szabott finom vonalú kezét, ami beláthatatlan következményekkel járt
volna Alsó-Ausztriától Felső-Szívlébenyig, az ezredes szülőfalujáig,
hatalmas földindulást idézett volna
elő a lelkekben, ezredirodákon és a
nyugállományú nyilvántartásokban, a vezérkarban és a katonazenekarban. Nem is szólva az
óvadék- és fejvadászok egyesületéről (amely már régóta szemet vetett
Sótonyi ezredesre, de eddig egyszer sem állt kötélnek), nem is
szólva a Gothai Almanach az évi
szerkesztőinek fejtöréséről. Ám
minő váratlan fordulat: éles csengetés szilánkolta szét a takarítandó
hadastyáni lakosztály belvidékét,
szerteszaggatva az eddig taglalt
életjelenségeket.
Küldönc állt az ajtóban, egyenruhás. Semmi kétség, a kaszinó becsületbírósága küldött nemes
sótonyi Sótonyi ezredes után. Ugye
Merényi ezredesről volna szó? –
kérdezte a rend kedvéért a címzett,
aki könnyedén szökött fel, hála a
Béres porcnyerő jótékony stratégiájának.
– Fogalmam sincs, ezredes úr –
felelte a fiatalember, majd elmosolyodott, amikor Margitka trehányul
rendezni kezdte szoknyáját, és bekapcsolta a murmanszki csatában
zsákmányolt cári porszívót. Nem
volt titok, mi történhetett néhány
perccel korábban, bár az ezredes
most is, mint mindig, kifogástalan
állapotban volt, egyáltalán nem látszott rajta, hogy reggelente legalább
hat-hétféle gyógyszerből összeállított komplett reggelivel viharosítja
bensejét.
Margitka a küldönc távozása után
odaszólt:
– Már ma reggel kikészítettem a
díszegyenruháját, uram, megéreztem, hogy lényegbevágó jelenése
lesz.
– Köszönöm, Margitka, maga
olyan figyelmes – mondta ritka ellágyulással az ezredes, és szokásától eltérően mélyen meghajolt, majd
kisvártatva bevonult a másik szobába átöltözni. Kilenc óra lehetett.
Az ég tiszta volt és nulla percentes.
A front csöndesen várta az áttörést.
Margitka lelki füleivel érzékelte,
gondolatolvasó szemüvegén át
látta, miként gombolja be az ezredes szabálykövető sliccét, hogyan
húzogatja egyenruháját és nézegeti
magát a manírozott tükörben. Korántsem a tiszti kaszinó közönségének, nem az agyament trotliknak,
neki, csakis neki kívánt tetszeni.
Ebbe a boldog, nőies érzésbozótba
hanyatlott alá, nyúlt el a sezlonon,
mikor a porszívó zárlatos motorjából pajzán villám csapott ki, és
agyonütötte.
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A Marosvásárhelyi Repülőtér

február 11-én 10 órakor versenytárgyalást tart ételkészítésre és reptéri catering szolgáltatásra alkalmas helyiség bérbeadására.
Bővebb felvilágosítás a 0265/328-888 vagy a 0749-014-465-ös telefonszámon, kapcsolattartó Câmpean Mărioara.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759230-as telefonszámon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT-TECHNIKUST számítógépes ismeretekkel. Biztosítunk szolgálati autót, mobiltelefont és kiemelt bérezést. Tel. 0758-047-614. (1/821-I)

Összehívó

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház telekkel Mezőpanitban, a
124. szám alatt. Érdeklődni a 0752-164084-es telefonszámon vagy a helyszínen.
(16/589)

KIADÓ a Fortuna mellett I. emeleti lakás.
Tel. 0740-124-154. (5/959)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatornakészítést, csatornatisztítást, festést, gipszkartonozást. Tel.
0759-467-356. (29/812-I)

Marosvásárhely polgármesterének 2019. január 23-i 115-ös számú rendelete értelmében
rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2019. január 31-én, csütörtökön 14
órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére,
a 45-ös terembe, a következő

napirenddel:

1. Határozattervezet a 2018. április 26-i 105-ös helyi tanácsi határozat mellékletének kiegészítéséről,
amely a Műszaki Igazgatóság által a 2019-es évben nyújtandó szolgáltatások ellenértékének jóváhagyására vonatkozik.
2. Határozattervezet a Marosvásárhely belterületén található épületeknek a gondozatlan épület kategóriába történő besorolására vonatkozó kritériumok elfogadásáról, amelyek esetében megnövelt adót
alkalmaznak.
3. Határozattervezet a Marosvásárhely belterületén található telkeknek a gondozatlan telek kategóriába történő besorolására vonatkozó kritériumok elfogadásáról, amelyek esetében megnövelt adót alkalmaznak.
4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról: „Térségi városrendezési terv (PUZ)
– telek felparcellázása és szabályozás meghatározása lakásépítés miatt”, Éden utca szám nélkül és
Éden utca 19. szám, a helyi vonatkozású városrendezési szabályozással. Kezdeményező: Gabor Vasile
Dorel.
5. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról: „Részletes városrendezési terv
(PUD) – helyszíni tanulmány kétlakrészes lakóház építéséhez”, Csángó utca szám nélkül. Tulajdonosok-haszonélvezők: Cheteleş Gheorghe-Liviu és Cheteleş Elena-Elisabeta.
6. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Föld alatti parkoló, Rózsák tere
központi része” elnevezésű beruházás B változatához.
7. Határozattervezet az állami lakásalap lakásainak, a szociális lakások, lakások a visszaszolgáltatott
ingatlanokból kilakoltatott bérlők számára és a nyugdíjasok számára odaítélendő, a sorrendet meghatározó kritériumok jóváhagyásáról, amit bérbe adnak a 2019-es évre.
8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2019. február 18-24. között a németországi Köln városába utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
9. Határozattervezet a marosvásárhelyi Năvodari utca 18. szám alatti 42 négyzetméteres telek nyilvános
árverésen történő értékesítésének jóváhagyásáról.
10. Határozattervezet a 2018. 07. 26-i 208-as helyi tanácsi határozat módosításának és kiegészítésének
jóváhagyásáról.
11. Határozattervezet a 2018. április 26-i 111-es helyi tanácsi határozat 1-es és 2-es melléklete módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról, amely a Közterület-felügyelő Hivatal 2019. évre vonatkozó
speciális illetékeire és díjaira, valamint az ezekre alkalmazandó bírságokra és szankciókra vonatkozik.
12. Határozattervezet az Üvegházakat, Parkokat és Zöldövezetet Kezelő Igazgatóság szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.
13. Határozattervezet a 2009. évi 18-as sürgősségi kormányrendelet előírásainak megfelelően a lakóépületek energiahatékonyságának növelése érdekében megvalósítandó többéves helyi program elfogadásáról.
14. Határozattervezet a hőszigetelési illeték bevezetéséről három évre a hőszigetelt Moldva utca 26.
szám alatti lakóház egyik apartmanjának tulajdonosa számára.
15. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Kilenc marosvásárhelyi lakóház
energiahatékonyságát célzó munkálatok” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
16. Határozattervezet a 2018. október 25-i 293-as helyi tanácsi határozat visszavonásáról, amely a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház támogatásának jóváhagyására vonatkozott, a „Centenar RomânoBasarabean” (Román–besszarábiai centenárium) elnevezésű projekt megvalósítása érdekében.
17. Határozattervezet egy személy kinevezéséről, aki a marosvásárhelyi helyi tanács érdekeit képviseli
a Maros Megyei Törvényszéken a 1883/102/2016-os számú dosszié ügyében a bűnvádi eljárásban.
18. Határozattervezet a Horea utca 23. szám alatti ingatlannak Marosvásárhely megyei jogú város
köztulajdonába vételéről.
19. Határozattervezet a részvényesek közgyűlése képviselőjének, Bakos Leventének a megbízásáról,
hogy jóváhagyja az Aquaserv Rt. 2019. 02. 18-i részvényesi közgyűlésének rendkívüli ülésén napirenden szereplő dokumentumokat.
20. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról: „Térségi városrendezési terv
(PUZ) – telek felparcellázása és szabályozás meghatározása lakásépítés miatt az Egyesülés/Unirii lakónegyedben” – III. szakasz, a Vasile Săbădeanu utca szám nélküli telken, a helyi vonatkozású városrendezési szabályozással. Kezdeményező: a Maco Construct Kft.
21. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról: „Részleges városrendezési terv
(PUD) – helyszíni tanulmány lakóház építéséhez és a bejáratok szabályozásához”, Hídvég utca 66.
szám. Tulajdonosok: Goron Dorel és Goron Lucia.
22. Határozattervezet a „Műemlékmentés – Margaréta utca 17-18. szám” tervpályázatról szóló 2018.
12. 18-i 393-as számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről és módosításáról.
23. Határozattervezet bizonyos intézkedésekről, amelyek a 2014. december 13-án a marosvásárhelyi
Nagydisznódi utca 13. szám alatti tömbháznál bekövetkezett gázrobbanás által érintett lakástulajdonos családok segítését célozzák.
24. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács 2018. november 29-ei 365-ös számú határozatának módosításáról, amely bizonyos magatartási szabályozás bevezetésének jóváhagyásáról rendelkezett Marosvásárhelyen, katalógusok, szórólapok és reklámanyagok terjesztésére vonatkozóan.
25. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének megválasztásáról a 2019. február
– április időszakra.
Dr. Dorin Florea polgármester
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Fájó szívvel emlékezünk arra a két évvel
ezelőtti napra, amikor a szeretett feleség,
anya, nagymama és anyós, DÁVID ANNA
szül. Aszalos eltávozott szerettei köréből
.
Az idő múlik, feledni nem lehet,
csak letörölni a hulló könnyeket.
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, míg élünk, fájó emlék
marad.
Szerető családja. (14/947)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk január
26-án a szeretett édesanyára és
nagymamára, ISZLAI ANNÁRA
halálának 16. évfordulóján. Drága
szép emlékét örökre megőrizzük.
Nyugodjon békében! Lánya,
Anikó, unokái, Mónika, Ildikó és
Krisztián. (-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
- 0265/263-351
• Optolens szemsebészet
• 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
- 0722-885-851
• Lézerakupunktúra
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
- 0365/404-664
hidegtálak készítése
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• 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.

Fájó szívvel emlékezünk a nyárádszentmártoni
SZABÓ
REGINÁRA halálának 3. évfordulóján. Lánya, veje, unokái és családjuk. (-I)
Fájó szívvel emlékezünk január
27-én TAKÁCS ESZTERRE szül.
Csinádi halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi férje, Ferenc,
lánya, Olga, unokája, Ferike családjával. Nyugodj békében, drága
mamánk! (13/930)
Fájó szívvel emlékezem január
27-én drága jó nagynénémre,
TECHEREŞ ILEANÁRA (Ilonka)
halálának első évfordulóján. Mindig emlékeimben leszel. Nyugodj
békében! Bánatos unokahúga,
Magda Wolenhaupt és családja
Németországból. (3/919-I)

ELHALÁLOZÁS
„Mindig szemem előtt lebeg az
Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne
inogjak. Ezért örül a szívem, és
ujjong a lelkem, s testem is békében fog majd nyugodni.”
(16. zsoltár)
Szomorú szívvel, de az örök
életbe vetett reménnyel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, gyermek, testvér, rokon és jó barát,
PORKOLÁB
ILDIKÓ-GYÖRGYIKE
született Pásztor
folyó hó 23-án visszaadta lelkét
Teremtőjének. Törékeny testét
folyó hó 26-án, szombaton 11
órakor adjuk vissza a drága
anyaföldnek a marosvásárhelyi
református temetőben. Legyen
könnyű neked a föld és pihenésed csendes!
A gyászoló család. (2/955-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, Filep Róbertnek és
családjának ÉDESAPJA elvesztése miatt. Nyugodjon békében!
Az
OrtoProfil
munkaközössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család köszönetet
mond mindazoknak, akik a
szeretett férj, édesapa, fiú,
nagytata, testvér, sógor, vő,
szomszéd és jó barát, KILYÉN
ATTILA újságíró temetésén részt
vettek,
mély
fájdalmunkban
osztoztak és azt enyhíteni
segítettek. (sz.-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2019. január 25-én kelt
24. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános,
soros ülésének összehívásáról
2019. január 31-én 13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkelye (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és
a 106. cikkely (1) bekezdése előírásainak alapján

elrendeli:

A Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2019. január 31-én
13 órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő

napirenddel:

1. Határozattervezet az előző évek költségvetési többletéből származó összegnek
a 2019. évi felhasználásáról, amelyet a fejlesztési és működési kiadásoknál levő
hiányok orvoslására fordítanak;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet egy, a Maros megye köztulajdona számára megvásárolt ingatlanra vonatkozó egyes intézkedésekről;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, 42/2001. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének a módosításáról, amely a megye köztulajdonának a leltárát hagyta jóvá;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet vészhelyzeti gyakorlat elvégzéséhez szükséges keret biztosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet egy kiegészítő okirat megszerkesztéséről
18.920/12I//486/10.07.2016. sz. szerződéshez;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

a

6. Határozattervezet Maros megye egyetem előtti speciális oktatási iskolahálózatának a meghatározásáról a 2019-2020-as tanévre;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusa egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi
Kórházban részlegvezető/laboratóriumvezető tisztségekre meghirdetett versenyvizsga megszervezésének a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezéséről a Marosvásárhelyi Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház vezetőtanácsába;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselője felhatalmazásáról a
Maros Ipari Park Rt. közgyűlésén való részvételre, ami a vezetőtanács kiértékelésére vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet „A marosorbói út korszerűsítése” elnevezésű beruházás
műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
12. A Maros Megyei Tanács elnöke 2018. évi tevékenységi beszámolója;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

13. A Maros Megyei Tanács szakbizottságainak 2018. évi tevékenységi
beszámolója;
Indítványozók: a szakbizottságok elnökei
14. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK

törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ

