
A Maros Megyei Vészhelyzeti Bizottság az országban első-
ként dolgozta ki és fogadta el azt a határozatot, amely leszö-
gezi a közintézmények feladatát olyan sürgősségi esetekben,
amikor állatok veszélyeztetnek emberi életet, személyes ja-
vakat vagy a lakosság egészségére jelentenek veszélyt. Csü-
törtökön az esti órákban élesben is kipróbálhatták ennek
alkalmazását.

November 21-én, csütörtökön délelőtt a prefektúra kistermébe hívták
össze a Megyei Vészhelyzeti Bizottság képviselőit, akik elfogadták azt
a 6-os számú határozatot, amelynek célja elkerülni az állatok okozta
károk, sérülések esetén a káoszt, az intézmények felelőseinek tanácsta-
lanságát vagy egymásra mutogatását. Eldöntötték és írásban rögzítették,
hogy melyik intézménynek milyen hatásköre van. Mircea Duşa prefektus
az utóbbi időben egyre gyakoribbá váló nagy testű állatok – többek kö-
zött a védett állatként nyilvántartott medve – által okozott balesetek és

Megválasztotta új elnökségét
az Európai Néppárt (EPP) csü-
törtökön a szervezet zágrábi
kongresszusán, a tíz alelnök
munkáját egy főtitkár és egy
kincstárnok segíti.

Az alelnöki tisztségre 12 jelölés
érkezett. Közülük a legtöbb szava-
zatot Mariya Gabriel (Bulgária)
kapta, sorrendben őt követte David
McAllister (Németország), Helen
McEntee (Írország), Johannes Hahn
(Ausztria), Esther de Lange (Hol-
landia), Antonio Tajani (Olaszor-
szág), Siegfried Mureşan
(Románia), Franck Proust (Francia-
ország), Paulo Rangel (Portugália)
és Petteri Orpo (Finnország).

A kongresszus újraválasztotta az
EPP főtitkárának a spanyol Antonio
López-Istúrizt, és a néppárt eddigi
kincstárnoka, a német Christian
Schmidt is megőrizte tisztségét.

Az EPP kongresszusi küldöttei
azt is megvitatták, hogy a párt ho-
gyan vállalhatna vezető szerepet az

éghajlatváltozás elleni küzdelem-
ben, és egy klímaváltozással kap-
csolatos állásfoglalást is elfogadtak.
A dokumentumban az EPP kifejti:
nem tekintik előremutatónak a klí-
maváltozással szembeni szkepticiz-
must, de a zöld szocializmust és a
radikális baloldal utópisztikus klí-
mapolitikáját sem, s ezek helyett az
innovációban látják a megoldást az
üvegházhatású gázok kibocsátásá-
nak csökkentésére.

Donald Tusk, az EPP szerdán
megválasztott új elnöke a küldöttek
javaslatára több, az ifjúságra vonat-
kozó ígéretet is tett, amit a kong-
resszus meg is szavazott. Az
ígéretek arra vonatkoznak, hogy a
párt elkötelezi magát amellett, hogy
a jövőben bevonja a fiatalokat és
tesz azért, hogy hallani lehessen a
hangjukat.

Az alelnökök megválasztásával
véget ért az Európai Néppárt két-
napos tisztújító kongresszusa.
(MTI)

Fény a rácsokon
Kilencven évvel ezelőtt született Csiha 
Kálmán, Erdély 44. püspöke. A 2007
novemberében elhunyt lelkipásztor,
író, memoáríró, költő, templomépítő
és – nyugdíjazását követően – ván-
dorprédikátor születésének évforduló-
ján számos eseménnyel emlékeztek
és emlékeznek meg róla Erdély-
szerte. 
____________3.
Ha én felhő 
volnék…
Beszélgetés a 88 éves Soó Zöld Mar-
git képzőművésszel
____________5.
Két Nemzetközi
Emmy-díj-jelölés 
a magyar film 
számára
Gera Marinát az Örök tél című film fő-
szerepéért a legjobb színésznő, Ber-
gendy Péter Trezor című alkotását a
legjobb tévéfilm/minisorozat kategóri-
ában jelölték az elismerésre. Mindkét
film producere Lajos Tamás volt.
____________6.(Folytatás a 2. oldalon)
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Készenlét az állati vészhelyzetekre

Élesben is kipróbálták



vészhelyzetek miatt szükségessé vált eljárásokat ismer-
tette. Mint hangsúlyozta, a meglévő akciótervet kibővítet-
ték, és a jelenleg fennálló helyzethez igazították. A
magánszemélyeknek okozott anyagi kár megtérítésének
módjáról kérdezve a kormánybiztos elmondta, hogy az
utóbbi hónapokban több mint 450 olyan kártérítési kér-
vényt továbbítottak a környezetvédelmi minisztériumhoz,
amiben vadállatok okozta kár szerepel magánszemélyek-
nek. A közutakon és településeken egyre gyakrabban meg-
forduló nagyvadak miatti beavatkozásokat kiegészítették,
és leszögezték mindenik intézmény felelősségét. 
112-es sürgősségi hívószám

Az első lépés, amikor az emberre veszélyes állatot ész-
lelnek, a 112-es egységes sürgősségi hívószámot tárcsázni,
a diszpécserszolgálatnál nyilvántartásba veszik az esetet,
és elküldik mindazokhoz a közintézményekhez, amelyek
a hasonló helyzetek kezelésében felelősséget kell vállalja-
nak – hangsúlyozta. Annak érdekében, hogy a telefonál-
gatások és rendelkezések irányított módon történjenek, a
helyzet kezelése során a törvényes előírások betartása el-
sőbbséget élvez. A rendőrségi 112 diszpécserszolgálat ri-
asztja a legközelebb tartózkodó saját erőforrásait, a
tűzoltóság 112-es diszpécserszolgálata tájékoztatja a fele-
lős közintézményeket: a prefektúrát, a megyei tanácsot, a
megyei rendőrséget, a két csendőralakulatot, a környezet-
védelmi felügyelőséget, a környezetvédelmi őrséget, az er-
dőőrséget, az állategészségügyi felügyelőséget, az
erdészeti hivatalt, a marosvásárhelyi állatkertet. A Maros
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igaz-
gatóság két állatorvost mozgósít, az erdőőrség értesíti a
helyileg illetékes vadásztársaságot, a Maros Megyei Horea
Vészhelyzeti Felügyelőség tájékoztatja a helyi közhivata-
lokat, és amennyiben a helyzet megköveteli, RoAlert-üze-
netet küld. Második lépésként a felelős szervek a
legrövidebb időn belül a helyszínre kell siessenek. Az ope-
rativitás érdekében a vadásztársaságok kábító fegyvereket
szerezhetnek be. A helyszínre érkező rendőrök felmérik a
helyzetet, mérlegelik a rendelkezésükre álló emberi és
anyagi erőforrást, megszervezik az állat eltávolítását vagy
befogását, ugyanakkor mérlegelik, hogy indokolt-e az éles
lőfegyver vagy kábító fegyver használata. Az állatorvos
döntése alapján, amennyiben egészséges, a bódítást köve-
tően az állatot visszaszállítják a természetes élőhelyére. Ha

enyhébb sérüléseket szenvedett, elindítják a kezelőköz-
pontba való szállítására az eljárást, amennyiben pedig 
súlyos sérülései vannak, a 2004. évi 205-ös számú állat-
védelmi törvény alapján kell eljárni. Elpusztult állat ese-
tében a tetemet a területileg illetékes vadásztársaság kell
elhamvassza.

A településeken megjelenő medvék eltávolításában a
helyi önkormányzatok vészhelyzeti bizottsága intézkedik,
ebben segítséget nyújt a megyei vészhelyzeti bizottság ré-
szét képező megyei rendőrség és csendőrség. A Maros Me-
gyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség tájékoztat az
eseményről, azt követően a sajtóval való kapcsolattartás a
Maros Megyei Környezetvédelmi Felügyelőségre hárul.
Az állatvédelmi törvény előírásait kell alkalmazni

Amint a határozat megszavazásánál és az azt megelőző
vitán részt vevő Székely Annamária, a megyei környezet-
védelmi őrség főfelügyelője kifejtette, törvényes keret van
az olyan állatok elaltatására, amelyek sérülése túl súlyos,
például egy 350 kg-os medve esetében – a Parajd–Szováta
országúton történt balesetre utalva – a felépülési folyamat
nem egyszerű. Megtörténhet, hogy egy védett állat elalta-
tását követően eljárást indítanak, de egy törvényes rendel-
kezést végrehajtó állatorvost nem bírságolhatnak meg
azért, mert elaltatott egy szenvedő állatot. Mint hangsú-
lyozta, a november 20-án, szerdán este Gernyeszeg külte-
rületén elgázolt őzsuta nem ebbe a kategóriába tartozik,
mert az vadászható faj, a vadásztársaság át is vállalta az
elszállítását. A legfontosabb tudnivaló abban az esetben,
ha közúton történik egy baleset, hogy első lépésként a 112-
t kell tárcsázni, és a katasztrófavédelmi felügyelőség érte-
síti az illetékes szerveket. A csütörtökön elfogadott
határozat célja az operatív beavatkozás, hogy ne kelljen
összevissza telefonálgatni, mert az fölösleges időveszteség.
Élesben is kipróbálták

Csütörtökön este fél nyolc óra körül Balavásár és az
Ákosfalva községhez tartozó Göcs között az E60-as úton
ütött el egy bukaresti rendszámú személygépkocsi egy 120
kg körüli egyéves medvebocsot. A személyautó két utasa
nem sérült meg, a járműben keletkezett kár jelentős. Mir-
cea Duşa kormánybiztos azonnal elrendelte a megbeszé-
lések és az akcióterv alkalmazását. A gyenge életjeleket
mutató állatot egy speciális ketrecben a marosvásárhelyi
állatkertbe szállították, ahol a továbbiakban dől el, hogy
az életét meg lehet-e menteni vagy sem.

Ma KELEMEN
és KLEMENTINA, 
holnap EMMA napja.
EMMA: germán eredetű, alak-
változataival, az Irma és a
német Erma névvel együtt
Ermin, Irmin germán isten ne-
véből származik, más feltevé-
sek szerint a germán hermion
néptörzs nevéből ered.
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7 óra 35 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 42 perckor. 
Az év 327. napja, 
hátravan 38 nap.
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A replika jogán a Népújság
napilapnak

A Népújság 2019.11.22-i lapszámában megjelent cikk kap-
csán, amelyben azt állítják, hogy a Marosvásárhelyi Szociális
Igazgatóság (DAS) és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
megszegte azt a kötelezettségvállalását, miszerint naprakészen
végrehajtja a szociális szolgáltatások támogatására vonatkozó
költségvetést, mégpedig úgy, hogy mindeddig nem utalta át az
októberre és novemberre vonatkozó pénzösszegeket, a következő
pontosításokat tesszük:

– Már a cikk elején van egy figyelmetlenségből fakadó téve-
dés: a közlemény szerint Marosvásárhely önkormányzatától 17
marosvásárhelyi akkreditált magán szociális szolgáltató várja a
pénzét, azonban a 34/1998-as törvénynek megfelelően a Maros-
vásárhelyi Szociális Igazgatóságnál az idei évre, azaz 2019-re
csak 12 alapítvány szerepel, nem 17;

– Ezek az alapítványok minden hónap elején, 5-éig benyújtják
az előző hónapra vonatkozó tevékenységi beszámolójukat; ennek
értelmében a nyújtott szolgáltatások ellenértékét minden hónap
25-éig kell törleszteni. Következésképpen a Marosvásárhelyi
Szociális Igazgatóságnak az októberi szolgáltatások ellenértékét
2019. november 25-ig kell kifizetnie. Tehát még időben va-
gyunk!

– A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot azzal is vádolják,
hogy 2 és 4 hét között késik a kifizetéssel a súlyos fogyatékkal
élők juttatásait illetően. A valóság azonban az, hogy a szóban
forgó késlekedés a helyi tanácsosoknak „köszönhető”, akik nem
szavazták meg a költségvetést. A jelenlegi helyzet a következő-
képpen néz ki: a Szociális Igazgatóság az októberre vonatkozó
összegeket novemberben átutalta, a novemberre vonatkozó ösz-
szegeket pedig decemberben utalja. A szabálytól való egyetlen
eltérés szeptember hónap volt, amikor a pénzeket csak novem-
berben fizették ki, mivel a költségvetés-kiegészítést a helyi ta-
nácsosok elutasították. 

– A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot azzal vádolják,
hogy a 2019-re felhalmozott tartozásnak csak a 35%-át fizette ki
(az Alpha Transilvană Alapítványnak szociális szolgáltatásokra
vonatkozó egyéb szerződései esetében), ez pedig nem igaz.
Eddig a pillanatig a DAS ennek a tartozásnak a 75%-át törlesz-
tette, az év végéig pedig a szolgáltatások teljes összegét kifize-
tik.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, 
bel- és külkapcsolati osztály

Csütörtökön este újabb medvegázolás történt az
E60/13A jelzésű úton Göcs határában, a balavásári
tető közelében. Ezúttal egy 100-120 kilogrammos,
egyéves állat ugrott az úttestre, de szerencsétlensé-
gére telibe találta egy Brassó felé tartó, fővárosi jel-
zésű gépkocsi. Az állat megsérült, de túlélte a
balesetet. A helyszínre azonnal kiszállt a megyei
vészhelyzeti bizottság, a csendőrök, rendőrök, kör-
nyezetőrség, állategészségügyi hatóság képviselői, a
megye prefektusa, akik állandóan kapcsolatban álltak
a helyszínről a minisztériummal. A medvét a baleset
helyszínén megvizsgáló állatorvosok döntése alapján
elkábították, és a marosvásárhelyi állatkertbe szállí-
tották további vizsgálatokra. A helyszínen tartózkodó

Székely István ákosfalvi állatorvostól megtudtuk: az
állat kómás állapotba került, az orrából szivárgott a
vér, és szinte semmire nem reagált, ami arra utal,
hogy vagy gerinctörést szenvedett, vagy olyan sérü-
lést, ami mozgásképtelenné tette. Pillanatnyi állapo-
tából ítélve, első látásra ő kevés esélyt lát a
felgyógyulására, de az csak az alapos vizsgálat után
derül ki. A jármű, bár nem volt nagy sebessége, ko-
molyabban károsult. A benne utazó házaspár sebesü-
lés nélkül megúszta az ütközést, viszont az autó női
utasa pánikrohamot kapott.

Az utóbbi napokban az országban ez a hatodik med-
vegázolás, Maros megyében augusztus óta ugyancsak
hat nagyvadat ütöttek el. (g. r. l.)

Újabb medvegázolás Göcsön

Közlemény
Felvilágosításra van szüksége munkaügyi vagy szociális prob-

lémákkal kapcsolatosan?
Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti kép-

viselője, a munka- és szociális ügyek szakbizottságának titkára
fogadóórákon válaszolja meg kérdéseit, valamint nyújt eligazí-
tást. 

A fogadóórára előzetes bejelentkezés szükséges a 0725-
109-757-es telefonszámon vagy személyesen a Győzelem
tér  1. szám alatti 88-as irodában hétköznaponként 9–13 óra
között.

A gázolást élve megúszta a medve, de nem tudni, hogy túl is éli-e  Fotó: facebook.com



Fény a rácsokon

Kilencven évvel ezelőtt született Csiha 
Kálmán, Erdély 44. püspöke. A 2007 novemberé-
ben elhunyt lelkipásztor, író, memoáríró, költő,
templomépítő és – nyugdíjazását követően – ván-
dorprédikátor születésének évfordulóján számos
eseménnyel emlékeztek és emlékeznek meg róla
Erdély-szerte. Az elmúlt héten két ilyen rendez-
vényen is részt vehettünk: a Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron mutatták be Csiha
Kálmán két régebbi kötetének egy könyvbe szer-
kesztett újrakiadását, valamint ugyanazon hét
végén, múlt vasárnap a nagybirtokos nemesi csa-
ládban született későbbi püspök családi címerét
helyezték el a lehető legméltóbb helyen, egykori
szolgálatainak helyszínén: a kolozsvári Farkas
utcai templomban, az erdélyi református nemesi
családok tagjainak halotti címerei mellett.

A szóban forgó Fény a rácsokon – emlékiratok
című kötet a kolozsvári Koinónia Kiadó gondo-
zásában jelent meg, és Csiha Kálmán két korábbi
önéletírásának anyagát tartalmazza: a Harangszó

Összefűzött kötetként újra kiadták Csiha Kálmán két önéletrajzi regényét

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1411. sz., 2019. november 23.

(Folytatás a 4. oldalon)

Mellékletünket Kedei Zoltán festőművész a Kultúrpalota Art Nouveau galériájában nyílt kiállí-
tásának anyagával illusztráljuk. A tárlatot az alkotó  90. születésnapja alkalmából szervezték.

Fotó: Nagy Tibor

Pilinszky János

Te győzz le

98 éve, 1921 november 27-én született Budapesten Pilinszky János (elhunyt
ugyanott 1981. május 27-én), a huszadik század egyik legjelentősebb, Baum-
garten-díjas, József Attila-díjas és Kossuth-díjas magyar költője, a Nyugat
irodalmi folyóirat negyedik, úgynevezett „újholdas” nemzedékének tagja. 

Te győzz le engem, éjszaka! 
Sötéten úszó és laza 
hullámaidba lépek. 
Tünődve benned görgetik 
fakó szivüknek terheit 
a hallgatag szegények. 

A foszladó világ felett 
te változó és mégis egy, 
szelíd, örök vigasz vagy; 
elomlik minden kívüled, 
mit lágy erőszakod kivet, 
elomlik és kihamvad. 

De élsz te, s égve hirdetik 
hatalmad csillagképeid, 
ez ősi, néma ábrák: 
akár az első angyalok, 
belőled jöttem és vagyok, 
ragadj magadba, járj át! 

Feledd a hűtlenségemet, 
legyőzhetetlen kényszerek 
vezetnek vissza hozzád; 
folyam légy, s rajta én a hab, 
fogadd be tékozló fiad, 
komor, sötét mennyország. 

Kaáli Nagy Botond 



az elsüllyedt világból című, először
2006-ban megjelent memoárre-
gényt, amely a régi békeidőknek, a
család barantói birtokán eltöltött
gyerekkorának, a második világhá-
borúnak, a menekülésnek, majd az
új hatalom berendezkedésének első
éveit tartalmazza, valamint legna-
gyobb sikerű, számos nyelvre lefor-
dított Fény a rácsokon (1992) című
önéletrajzi írását, amelyben a bör-
tönéveket írja le – Csiha Kálmánt az
56-os forradalmat követően, felje-
lentés megtagadása miatt, ártatlanul
ítélték tízévnyi szigorított börtönre,
az 1964-es amnesztiával szabadult.

A kötetet a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház kistermében mu-
tatták be. A résztvevőket Nagy
Alpár-Csaba egyetemi oktató, a
kötet szerkesztője, Szász Tibor só-
falvi lelkipásztor, Csiha Kálmán
egykori, Gecse utcai segédlelkésze
és Nagy Emese hárfaművész, Csiha
Kálmán lánya üdvözölte, e kötetet
– számos történetet, adomát tartal-
mazó, jókedvű és magával sodró
beszélgetés keretében – ők ismertet-
ték. 

– Nagy megtiszteltetés, hogy
szerkeszthettem ezt a könyvet, de
sok szerkesztenivaló nem volt rajta,
hiszen már a második kiadásról, két
korábbi könyv összefűzött változa-
táról beszélünk, amely a kötetben
szereplő második kötet címét kapta
meg – mondta Nagy Alpár-Csaba,
a beszélgetés moderátora. – A Fény
a rácsokon című könyvet már a ki-
lencvenes évektől ismerhetik, on-
line is elérhető. A kötet Csiha
Kálmán kisgyermekkorától egé-
szen a börtönből való szabadulá-
sáig tartó időszakot öleli fel, és az
egészet retrospektív elemzésként,
visszaemlékezésként írta meg,
arról szól, hogy ezek az élmények
hogyan határozták meg őt, későbbi
életét. 

– Most olvastam a Harangszó az
elsüllyedt világból című részt, a
Fény a rácsokont megjelenésétől
ismertem – tette hozzá Szász Tibor.
– Az az érdekes, hogy már az az el-
telt tizenvalahány év, amely az ol-
vasás és az újraolvasás között
eltelt, teljesen más történelmi kor-
szakba helyezi az egészet. Egy-
szerű falusi lelkész vagyok, és
tanult barátom egy nagyon szép
szót használt arra, hogy Csiha Kál-
mán írói vénáját, stílusát meghatá-
rozza: parainétikus. Ez azt jelenti,
hogy kivetített, túlvetített, túlexpo-
nált, megemelt mondanivaló, azzal
a céllal, hogy jobban berögzüljön,
és példaképpen szolgáljon. Én egy
hasonló szép szóval egészíteném ki
ezt a nagyon jó meghatározást: a

ritkán használt kaofil szóval. A ka-
losz azt jelenti, hogy helyes, he-
lyénvaló, sóval fűszerezett, a fil
pedig fil: tehát a helyénvaló beszéd-
nek a szeretete. És nem csupán a
könyvben volt ez jellemző Kálmán
bácsira, hanem egész életében ilyen
volt a fellépése, habitusa, beszéde,
prédikációja, de az is, amit közbe-
szédnek nevezünk, és magánbeszél-
getéseit is ez jellemezte. Egy
nagyon különleges és szép dolog
volt ez annak idején. Amikor leírja
a zsenge gyermekkorában történő,
a helyes útról való kitérési próbál-
kozásokat, a családjának az azon-
nali reagálását, azt a komolyságot,
amellyel helyretették, és úri gye-
rekhez méltó pályára állították,
akkor felfedeztem, hogy honnan
származott mindez. Ennek a kötet-
nek az igazi kincse – a története-
ken, az élethelyzeteken és
mindenen túl – a kulcsmondatok.
Mindkét részben vannak kulcs-
mondatok, amelyek nagyon fonto-
sak, például: „Megtanítottak, hogy
arról, aki nincsen jelen, ne mond-
junk rosszat”. Ez teljesen jellemző
volt rá, és a kötetére is: aki nincsen
jelen, arról nem mond rosszat, ám
azok, akik vele szemben vagy az
általános etikummal szemben egy
bizonyos szintet gonoszságban,
embertelenségben meghaladtak,
egyszerűen nem is léteztek a szá-
mára. A könyvében tudatosan nem
mond senkiről rosszat, ez a kaofil
megközelítés, ellenben vannak sze-
mélyek, akiket úgy „megdicsér”,
hogy recseg belé. Ha elmarasztaló
véleménye volt, akkor azt meg
tudta nem sértő módon és nem rá-
mutatva fogalmazni – a helyzetet
felvázolva sugallta a saját viszo-
nyulását és véleményét. Engem
Kálmán bácsi kapcsán, mint lel-
készt és öregedő embert, elsőként
az a kérdés ragad meg, hogy mi
volt igazából maradandó az ő mun-
kájából? Annak a munkának,
amelynek részesei lehettünk a het-
venes-nyolcvanas években, az
eredménye hol van? Úgy gondo-
lom, hogy Kálmán bácsi hatalmas,
időkön és korszakokon keresztül
ívelő hatása először is az inspiráció
szintjén volt. Embereket tudott ins-
pirálni. Közderű tárgya volt a kerü-
letben, hogy teljes epigontársaság
alakult ki a papok között, akik a stí-
lusát utánozták több-kevesebb si-
kerrel – mert oda kellett egy sárm
és kellett egy egyéniség. Klasszikus
eset, amikor egy pályázatnál ugyan-
azzal a Csiha-prédikációval készült
mindhárom, vasárnaponként egy-
más után ugyanabban a templom-
ban prédikáló szerencsétlen. Ilyen
mélységekig ihlette meg hallgatóit

az a szép és emelkedett stílus,
amelynek Áprily és Ravasz
László volt a két vezércsillaga
nyelvben, emelkedettségben,
szépségben, esztétikumban. A
másik hatása: ha megnézzük az
egykori, Kistemplomból kikerült
marosvásárhelyi presbitereket, ifi-
seket, gyülekezetalapító civileket,
észrevesszük, számos lelkész van
közöttünk, aki onnan indult. Ren-
geteg lelkészi hivatást indított el,
és ezt kilencven előtt is és után is
tudatosan tette. 

Arra a kérdésre, hogy hogyan ta-
lálkozott a kötetben szereplő törté-
netekkel, Nagy Emese válaszolt: –
A börtöntörténeteket nem ismertem
úgy, ahogy a könyvben megjelen-
tek. Ő soha nem úgy mesélt a bör-
tönről, mint valami szörnyű helyről,
de csak néhány derűsebb vagy érde-
kesebb történetet mondott el. Nem
volt tabutéma, de egyrészt biztosan
nem esett jól neki sokat emlegetni,
másrészt már nem volt aktuális, ő
soha nem siránkozott a múlton vagy
sajnáltatta magát. A gyerekkori tör-
téneteket viszont annál inkább is-
mertem, már nagymamám,
édesapám édesanyja sem mesét
mondott nekem, hanem mindig a
Barantót emlegette, úgyhogy ami-
kor 2000-ben, sok nehézség árán
édesapám és a testvérei visszakap-
ták a szülői házat, már úgy men-
tünk oda, mintha hazamennénk.
Szinte mindent ismertünk, ami a
könyvben megjelent, sőt, még a
gyerekeink is ismerték, mert édes-
apa erről sokat mesélt. Azt monda-
nám még el, hogy őt nagyon sokan
ismerték mint lelkipásztort, mint
nagyszerű szónokot, a közelebbi
munkatársak ismerték a derűs ter-
mészetét, a jóindulatát, amivel
mindenki felé fordult, de valószí-
nűleg kevesen tudják, hogy milyen
rendkívüli humora volt. Nem csak
poénkodott: olyan jó humorérzéke
volt, hogy nagyon sokat nevettünk
vele, annak dacára, hogy milyen
nehéz élete volt édesanyámmal
együtt, gyakorlatilag egész életük-
ben – mint ahogy mindannyiunk
szüleinek és nagyszüleinek is. Ők
a derűvel át tudtak lépni a nehéz-
ségeken, és azt hiszem, erről a de-
rűről szól az első könyv, a
gyerekkor. A második pedig arról,
ami ugyancsak átsegítette őt minde-
nen: a hitről. Mert ez volt minden-
nek az alapja, és ez a két dolog
olyan szerencsésen találkozott nála,
hogy mindannyian éreztük az áldá-
sait. 

A Gecse utcai irodában volt egy
körkörös védelem, a Kálmán bácsi
védelme – tette hozzá Szász Tibor.
Egy roppant leterhelt emberről volt

szó: 107 gyülekezet tartozott a ma-
rosi egyházmegyéhez, amelynek es-
perese volt, 14.000 lélek a Gecse
utcához, 250 konfirmandus volt
első-másodéves. Péntek déltől va-
sárnap éjfélig folyamatosan zajlot-
tak a vallásórák, kátéórák,
irgalmatlan mennyiségű feladat volt
mindez. Négyen voltunk lelkész jel-
legűek, valamint a kedves irodások,
tehát hat hadba hívható ember. Pró-
báltuk megvédeni őt attól, hogy fö-
lösleges üresjáratokkal terheljék.
De egyszer például jött egy egy-
szerű munkásember, aki csak vele
akart beszélni. És elmesélte, hogy
együtt voltak a börtönben, és ő
hozta a verseket haza onnan. Kál-
mán bácsi verseket írt fejben, majd
megtanította a szabadulás előtt álló
cellatársnak, aki a családnak el-
mondta őket. Ez az ember volt az
egyik. Nem tudjuk elképzelni, hogy
milyen szörnyű dolgok történtek
akkoriban, hogy milyen stressz alatt
lehetett a börtönben, és ezt el sem
lehetett később mondani. Sokan be-
leroppantak vagy öngyilkosok let-
tek. És a halál küszöbén túlról, ilyen
élménytárral, mint a Kálmán bácsié,
nem csak visszajönni, hanem talpra
állni és világot teremteni, püspök-
ként korszakosat alkotni nem kicsi
teljesítmény. 

Nagy ajándék volt nekem, hogy
életútinterjúkat és egy memoárkö-

tetet szerkeszthettem csodálatos
marosvásárhelyi emberekkel, bör-
tönt járt lelkipásztorokkal: Csiha
Kálmánnal, Fülöp Dénessel, Bustya
Dezsővel, Varga Lászlóval. Azt vet-
tem észre, hogy mindhármuknál ez
a rengeteg rémisztő élmény azt a
poszttraumatikus növekedést hozta,
hogy az isteni oltalomba és a vé-
dettségbe vetett töretlen bizalmuk
és hitük életük végéig megmaradt.
Ők ebben növekedve jöttek ki a
börtönből – mondta Nagy Alpár-
Csaba, majd a közönség kérdéseivel
ért véget a számos történetben gaz-
dag, a Nagy Emese hárfajátékával
gazdagított, jó hangulatú könyvbe-
mutató. 

Ahogyan a fentiekkel kapcsola-
tosan Ősz Sándor Előd levéltáros,
Csiha Kálmán életútjának jó isme-
rője írja a kötet hátoldalán: „A kötet
második része a Krisztus-látás
könyve. Csiha Kálmán Krisztus-lá-
tása nem misztikus élmény, ő min-
dig az eszébe jutó igeversben, a
mellette felhangzó egyházi énekben,
a felebarát szavában látja meg a
Megváltót. Az önéletírás első része
pedig a Krisztus-látáshoz vezető
utat írja le. Arcok elevenednek meg,
akik meghatározták életének kezdeti
szakaszát. Közben van két impéri-
umváltás, háború, forradalom, de
ott van Isten is. Erről vall ez a
könyv.”
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– Kedves Margit néni, köszönöm,
hogy fogadott kolozsvári lakásán,
itt a Goga utcában, a Fellegvár
alatt. Gyönyörű része a városnak.
Mindig itt lakott?

– Nem, régebb, amikor a Napsu-
gárnál dolgoztam, a Tordai úton
laktunk; 1980-ban költöztünk ide.
Én tősgyökeres kolozsvári vagyok.

– Meséljen a családjáról.
– Édesanyám is kolozsvári volt,

jó hangú, szép asszony, többször
szerepelt a kolozsvári rádióban, de
nem lett énekes belőle. Édesapám,
Zöld János ügyvéd volt, Madéfalvá-
ról származott. Kitűnő nyelvérzéke
volt, úgy beszélt németül, mint ma-
gyarul. Jó humora is volt. Nagyon
szerettem nagyanyámat, Mámit,
akiről rengeteg emlékem van; so-
káig élt. Férjem, Soó Attila kémikus
volt, az egyetemen tanított, ő Szé-
kelyudvarhelyről származott, abból
a híres Soó famíliából való, ahon-
nan a nagy botanikus, Soó Rezső
származott. Ők pedig a Nyárádmen-
téről, Beréből származtak. Attila na-
gyon sokat segített azzal, hogy
eltűrte: festek, dolgozom, mert nem
voltam példás háziasszony… Egy
gyerekünk született, Balázs, aki ta-
nárit végzett, most ő vigyáz rám.

– Ön szerint mi tartja össze a
családot?

– Kavarognak bennem az emlé-
kek. Hogy mi az, ami összeková-
csolt bennünket? A szeretet és az
egymás iránti érdeklődés. Nálunk a
családban nem volt az, hogy valaki
különb; egyformák voltunk. Úgy
emlékszem magamra, hogy szere-
pelni vágyó gyermek voltam, állan-
dóan igényeltem, hogy
foglalkozzanak velem. 

– Hol kezdte az iskolát?
– Végig a kolozsvári református

leánygimnáziumba jártam. A ked-
venc tantárgyam a természetrajz
volt; mindig szerettem kint lenni a
természetben.

– Mi volt az első rajza, ha erre
még emlékszik?

– Arra pontosan nem emlékszem,
de azt tudom, ha színes ceruzát
adtak a kezembe, azzal teljesen le-
kötöttek, „lecsendesítettek”.

– Ki volt a rajztanára?
– Tollas Júlia, aki ugyan érté-

kelte, amit csinálok, de különöseb-
ben nem biztatott.

– Mi következett az érettségi
után?

– Felvételiztem a kolozsvári
Képzőművészeti és Formatervezési
Egyetemre. A Mátyás-házban vol-
tak az elméleti órák, a korcsolyapa-
vilonban a műtermek. Külön volt a
technológia.

– Kik voltak a tanárai?
– Abodi Nagy Béla, Grósz Irma,

Miklóssy Gábor. Én őrájuk emlék-
szem. Utóbbinál államvizsgáztam.

– A családnak volt festő vagy
grafikus barátja, aki látta a Margit
néni munkáit?

– Igen. Édesapámnak jó barátja
volt Fülöp Antal Andor festőmű-
vész, aki gyakran járt hozzánk, s
mindig megdicsért. Neki ez volt a
természete.

– Mi következett ’56 után, amikor
befejezte az egyetemet?

– Akkor indult a Napsugár; ’56
őszén megalakult a szerkesztőség, s
ott dolgoztam grafikusként ’57-től
’87-ig, amikor nyugdíjaztak. Már
akkor országos szórású lap volt,
amit a romániai magyar gyerekek-
nek adtak ki. Ezt kapták kézhez a
10-15 éves gyerekek, s a szellemi-
sége egy kicsit hasonlított a jóval
korábban megszűnt Cimboráéhoz. 

– Hogyan történik egy gyermek-
lap illusztrálása?

– Minden lapnak van egy kép-
szerkesztője, aki elbírálja, hogy egy
mesét vagy akár egy verset ki il-
lusztráljon; megbeszéli a grafikus-
sal. Persze az írónak is vannak
igényei, hogy ki készítse munkájá-
hoz a rajzot. A kezdőknek mindig
kipróbálják a tehetségét. Én nagyon
gátlásos voltam, s mai napig az va-
gyok, de hálát adok az Istennek,
hogy egész életemben azt csinál-
tam, amit szerettem: meséket il-
lusztráltam a lapnak s könyveket.

– Kik voltak a munkatársai a
Napsugárnál?

– Előbb Asztalos István volt a fő-
szerkesztő, aztán Farkas János.
Együtt dolgoztam Fodor Sándorral,
Kányádi Sándorral, Tamás Máriá-
val. Bálint Tibor volt a kedvenc,

csendes munkatársam; ő közel la-
kott hozzánk a Tordai úton.

– Terhelő volt ott dolgozni?
– Mivel mindennap be kellett

menni, s szinte ki kellett ülni a 8
órát – igen. 

– Említette, hogy könyveket is il-
lusztrált…

– Sokat dolgoztam Unipán Helga
barátnőmmel a Tankönyvkiadónak.
Azt mondtuk, hogy mi vagyunk
Czondy két apródja. Tudja, Czondy
Gyula volt a Tankönyvkiadó ko-
lozsvári magyar szerkesztője, és
sokat dolgoztatott velünk. Egyszer
Bukarestben egy román titkárnő
vette át a rajzokat, s nem értette a
nevemet. Egyszerűen nem tudta le-
írni. Kérte, hogy fordítsák le, így
lettem „SareVerde”. Azt mondta: ez
nem létezik! Ilyen volt az ő hu-
mora…

– Milyen könyveket illusztrált
még?

– Marton Lilinek a Mákszemor-
szág című könyvét. Lili kedves
lélek volt, vele mindenki jól egye-
zett. Voltak verseskötetek és próza-
kötetek is, amelyeket illusztráltam,
pl. Péterffy Emiliának az Óka,
Nóka, Anóka című, Méhes György-
nek pedig egy meséskönyvét. Il-
lusztráltam még egy természetrajzi
és pedagógiai kötetet, amelynek az
volt a címe: Tarkabarka élővilág.
Nagyon szerettem Palocsay Zsig-
mondnak a verseit; volt egy ilyen
kötete, hogy Borzas Kata. Kata volt
a Zsigmond leánya, gyakran járt
hozzánk. Sajnos Zsigmond is hamar
elment…

– Palocsaynak volt még egy kö-
tete, a Nádiringó-Kákaláz, amit a
Duna-delta ihletett…

– Ez a „deltás kötet” azért nőtt a
szívemhez, s készítettem hozzá raj-
zokat, mert én is jártam a Duna-del-
tába, többször voltam
alkotótáborban, sokat rajzoltam,
festettem ott. Emlékszem, egyszer
az egyik odavaló asszony egy ladik-
ban odaevezett a közelembe – én ott
festettem –, s egy jót veszekedett a
szomszédasszonyával. Aztán vette
magát, s a kis dereglyén hazaeve-
zett.

– Van még ilyen emléke, amit al-
kotótáborokból őriz?

– Szárhegyen történt, hogy fes-
tettem a templombejáratot, s jött
egy öreg asszony, Józefa néni, aki
ideges volt, kiabált, izgatott volt.
Pasztellel dolgoztam, s a kezemet
le akartam mosni, bekopogok
hozzá, hogy adna egy kis vizet. Azt
mondta: Ja, maga föstő, azt hittem,
a néptanácstól van… Kiabált a fér-
jének: – Gábor, hozd a pálinkát,
mer’ az asszony föstő… A táboro-
zás végén vettem valami sajtot Jó-
zefa néninek, bekopogok hozzá, s
azt mondta: Maga hun vót eddig,
rég nem láttam, há’ nem azér’ jött
ide, hogy dógozzon?! Van is két
festményem Józefa néni házáról.

– Úgy tudom, akkor még Zöld
Lajos volt a táborvezető…

– Igen, amikor először találkoz-
tam Lajossal, kezet nyújtottam, s
mondtam, hogy rokonok volnánk,
mert édesapám is madéfalvi Zöld.
Azt mondta: ez semmit sem számít,
csak az, hogy tehetséges. 

– Hol voltak kiállítva a munkái?
– Jugoszláviában, Bulgáriában,

Magyarországon, Németországban
és Görögországban. Ezeket mind a
román állam szervezte, ők vitték ki
az anyagot, s gondjuk volt, hogy
vissza is kerüljön. Ezenkívül renge-
teg csoportos kiállításon vettem
részt itthon.

– Egyik interjúban azt mondta: a
felhőket soha nem lehet megunni.
Szeretett felhőket festeni?

– Igen, nem tudom, miért. Van
valami üzenetük, amivel mondani
akarnak valamit. Néha azon töpren-
gek: ha felhő volnék, mit látnék
onnan fentről? Tehát: mit éreznék,
ha felhő lennék? Mindenképp ked-
venc témám a táj és a felhők.

– Érték-e csalódások művészeti
téren?

– A legnagyobb csalódásom
Târgu Jiuban volt, amikor Fodor
Sándorral elmentünk a Hallgatás
asztalához. Azelőtt voltam Párizs-
ban, s láttam a Constantin Brâncuşi-
hagyatékot eredetiben, hogy
vigyáznak rá a franciák. Itt pedig
egy koszos, piszkos parkban voltak
Brâncuşi művei. Ezt nem tudtam el-
hinni.

– Hol járt még külföldön?
– Életem legkellemesebb helye a

horvátországi Dubrovnik; sok raj-
zom született azon a helyen. Több-
ször voltam ott vonattal, utoljára
Balázs fiammal és a rokonokkal
együtt. Ezenkívül sokszor jártam
Magyarországon.

– Kit tart mesterének ?
– Nagy Imrét. Szerintem nincs

női művészet és férfiművészet.
Engem mindig meglepett, ha azt
mondták, hogy a szobrászatot csak
férfiak végezhetik. Nem értettem,
hogy miért, hiszen egyformák va-
gyunk. Ezért is voltam büszke arra,
hogy a kollégák közül volt, aki
engem inkább fiúnak tartott.

– Miért tartották fiúnak?
– Nem tudom. Azt hiszem, hogy

olyan volt a természetem.
– Ki volt a grafikus példaképe?
– Deák Ferenc és Tóth László.

Sajnos, ők is elmentek.
– Ki volt a kedvenc költője? 
– Nagyon szerettem és hatással

volt rám Szilágyi Domokos, akit is-
mertem, sajnos korán végzett magá-
val. Nagyon szépen írt a

természetről! Készítettem is két raj-
zot a Kényszerleszállás című köte-
téhez. Szerettem Kányádit –
csodálatos a Vannak vidékek verse. 

– Többször, többen írtak munkás-
ságáról, művészi pályafutásáról.
Kire gondol, hogy a legjobban rá-
tapintott a lényegre?

– Talán Németh Júlia, ő nyitotta
meg legszebben a kiállításaimat. De
ugyanúgy szerettem és értékeltem,
amit Fodor Sándor, Murádin Jenő
és Gábor Dénes írt a munkáimról.

– Milyen díjat és elismerést ka-
pott életében?

– 2008-ban az EMKE Szolnay
Sándor-díjat adott, 2012-ben meg-
kaptam a magyar állam Érdemke-
resztjét, és szintén 2012-ben
Munkácsy-díjat vehettem át, azaz:
Balázs fiam vette át, mert én már
betegség miatt nem utazhattam Bu-
dapestre. Azóta már nem festek.

– Egész élete Kolozsvárhoz kötő-
dik. Itt élt, szereti a várost?

– Ez a Kolozsvár már nem az én
Kolozsvárom. Régebb volt egy in-
timitása a városnak. Nagyon meg-
változott. Bennem a régi kolozsvári
emlékek élnek; élveztem a Farkas
utcát, a Fellegvárt, és nagyon sze-
rettem a zenét és a sportot. 

– Kedves Margit néni, nem tehe-
tem, hogy ne kérdezzem meg: mi a
hosszú élet titka?

– Hogy van! Nem tudom, más
hogy látja, de én igyekszem arra
emlékezni, ami jó volt. Az apró kis
örömöknek is nagyon tudtam ör-
vendeni. Hogy mondta Reményik:
ne várj nagy dolgot életedben, kis
hópelyhek az örömök. Annyi jót
adott az Isten – én mélyen vallásos
voltam.

– Mit szeretne még az életben?
– Azt, hogy rosszabb ne legyen.

Ne legyek terhére senkinek. 
– Ha az Úr megbízná, hogy ka-

varja össze a színeket, és saját íz-
lése szerint fesse újra a világot,
milyenre varázsolná? 

– Amilyen most. Így felel meg,
így tökéletes. Olyan színeket és
hangulatot kell festeni, ami nem
nyomaszt, és eltereli a halálfélel-
met. Az a legrosszabb. És a tehetet-
lenség, amikor fizikailag ki vagy
szolgáltatva.

– Köszönöm a beszélgetést, és
még egyszer: Isten éltesse sokáig! 

Ha én felhő volnék…
Beszélgetés a 88 éves Soó Zöld Margit képzőművésszel

Támogatók:
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Nagy elismerést jelent a magyar filmgyártásnak
Gera Marina színésznő és a Trezor című alkotás
Nemzetközi Emmy-díjra jelölése – mondta el az
MTI-nek Lajos Tamás producer kedden.

Gera Marinát az Örök tél című film főszerepéért a legjobb
színésznő, Bergendy Péter Trezor című alkotását a legjobb
tévéfilm/minisorozat kategóriában jelölték az elismerésre.
Mindkét film producere Lajos Tamás volt.

A Nemzetközi Emmy-díj több mint 40 éves fennállása óta
ezek az első magyar jelölések – emelte ki Lajos Tamás, aki
szerint a szakmai elismerés mellett a jelölés világosan iga-
zolja azt a koncepciót, hogy a televíziós műfajok, sorozatok
és filmek felé kell fordítani a magyar mozgóképipar szeke-
rét, mert ez a leghatékonyabb mód, hogy visszajusson a film-
gyártás eredménye a finanszírozóhoz, azaz az adófizető
állampolgárhoz.

Lajos Tamás szerint Gera Marina és a Trezor jelölése mu-
tatja a nemzetközi szinten is jelentős érdeklődést a törté-
nelmi drámák és témák iránt.

A Nemzetközi Emmy-jelölés komoly visszajelzés a finan-
szírozási oldal számára is, hogy igenis errefelé kell haladni,

ugyan magyar történelmi tematikájú, de általánosan érvé-
nyes emberi történeteket kell elmondani – fogalmazott a pro-
ducer.

Lajos Tamás hangsúlyozta: jelenleg egy nagyon komoly
filmipari átalakítás zajlik Magyarországon, az erről szóló
törvényjavaslat az Országgyűlés előtt van. Ha a javaslat
megvalósul, soha nem látott lehetőségek nyílnak meg a ma-
gyarországi televíziós filmgyártás előtt. A törvényjavaslat
értelmében a Magyar Nemzeti Filmalap alapjaira épülve ja-
nuár 1-től létrejöhet a Nemzeti Filmintézet, amely egysége-
síti a mozis és televíziós forgalmazásra szánt alkotások
támogatási rendszerét.

Nemzetközi Emmy-díjjal az Egyesült Államok területén
kívül vetített legjobb televíziós produkciókat ismerik el. A
díjakat először 1973-ben adta át a Nemzetközi Televíziós
Művészetek és Tudományok Akadémiája (IATAS). 2019-ben
11 kategóriában 21 országból 44 jelölt versenyez a rangos
elismerésekért. Minden kategóriában négy versenyzőt jelöl-
tek. Az idei díjakat nagyszabású gála keretében, november
25-én adják át New Yorkban.

Háromszázhuszonöt éve, 1694. no-
vember 21-én született Párizsban Vol-
taire, azaz Francois-Marie Arouet
francia író, történész és filozófus, a
francia felvilágosodás egyik kiemel-
kedő alakja. Az MTVA Sajtóadatbank-
jának portréja.

Saját állítása szerint 1694 februárjában
született egy nemesember fiaként, a rideg va-
lóság azonban, hogy egy ötgyerekes, jómódú,
művelt polgárcsaládból származott, apja Cha-
telet közjegyzője volt. Anyját korán elvesz-
tette. Tízévesen a jezsuiták párizsi
kollégiumába került, itt tanult 1711-ig. Az is-
kola elvégzése után úgy határozott, hogy író
lesz, ám apja a jogi pályára szánta. Párizsban
egy ügyvédi irodában kezdett dolgozni, köz-
ben verseket írt, majd apja óhajára Caenben
jogot tanult, bár leginkább esszéket és törté-
nelmi tanulmányokat írt. 1713-ban Hágába
került a frissen kinevezett francia követ titká-
raként, ám egy botrányos szerelmi ügy miatt
vissza kellett térnie Párizsba.

Szabados szelleme, csípős humora hamar
közkedveltté tette az előkelő libertinus körök-
ben, de az orléans-i herceg kigúnyolása miatt
száműzték, majd 1717-ben egy évre a Bas-
tille-ba zárták. Itt kezdte írni Oidipusz című
tragédiáját, amelyet a Comédie Francaise vitt
színre, s ezzel egy csapásra híressé vált.

Sikerei nyomán a régenstől évjáradékot ka-
pott, kis híján udvari költő lett. A kellemes
életnek azonban 1726-ban vége szakadt: ösz-
szetűzésbe keveredett egy főnemessel, rövid
időre börtönbe csukták, majd kitoloncolták.
Angliába ment, ahol megragadta az angol li-
beralizmus, a vallási viták és a tudomány si-
kerei. 1729-ben hazatérhetett, ezt követően írt
drámáival (Eriphyle, Brutus) Shakespeare-t
utánozta.

1734-ben jelent meg első jelentős filozófiai
munkája, a Filozófiai levelek, amelyben az
angliai viszonyokat, a vallási türelmet, a ki-
rályi hatalom korlátozását, Newton fizikáját
dicsérte. Könyvét betiltották, elégették, ő
maga Madame du Chatelet cireyi kastélyában
lelt menedéket, 1749-ig kisebb megszakítá-
sokkal itt élt. Ez idő alatt elkészült a Newton
filozófiájának alapelemei című munkája, írt
néhány tragédiát (Julius Caesar halála, Alzir,
Mérope, Mahomet), és anyagot gyűjtött nagy
történeti művei, a XIV. Lajos százada és a Ta-
nulmány az erkölcsökről számára. A későbbi
II. Frigyes porosz királlyal levelezett, az oszt-
rák örökösödési háború alatt diplomáciai utat
tett Berlinbe. Richelieu bíboros és Madame
Pompadour kegyeibe fogadta, ennek köszön-

hetően udvari történetíró és kamarás lett,
majd 1746 tavaszán ő lett az első író a Fran-
cia Akadémia tagjai között. Ugyanekkor szá-
mos ellensége volt az udvarnál, a király sem
kedvelte, a katolikus klikk egyenesen gyű-
lölte.

Amikor 1749-ben meghalt Madame du
Chatelet, Voltaire elszigetelődött, s 1750-ben
elfogadta Frigyes berlini meghívását. Eleinte
jól érezte magát, de Maupertuis, az akadémia
elnöke ellen írt pamfletje miatt 1753-ban
innen is távoznia kellett. Hazafelé Frankfurt-
ban lefogták, s mivel a király kitiltatta Párizs-
ból, Colmarban, majd Svájcban, a francia
határ menti Genfben telepedett le, ahol több
házat is vásárolt, egyikben magánszínházat is
berendezett. Genfi tartózkodása alatt írt egy
csúfolódó hangú költeményt az orléans-i
szűzről, majd egy hosszabb verset az 1755-
ös pusztító lisszaboni földrengésről, amely-
ben kétségbe vonta a gondviselés létét.
Emiatt, valamint Rousseau-nak a művet kri-
tizáló levele miatt a két filozófus-író barát-
sága véget ért, írásban folytatott ádáz
küzdelmük szinte halálukig tartott.

A genfi törvények miatt magánszínházát
fel kellett számolnia, bosszúból felbujtotta
d’Alembert-t, hogy a készülő enciklopédia
Genf szócikkébe e tilalomról is írjon, a város
azonban nem nézte ezt jó szemmel, s innen is
távoznia kellett.

1758-ban a Genftől négymérföldnyire
fekvő Ferney-ben vett kastélyt és birtokot,
ahol valóságos udvart tartott: vendégül látta
Európa legkiválóbb elméit, színháztermet
építtetett, korszerűsítette a mezőgazdasági
munkát, jobbágyait taníttatta. Kiterjedt leve-

lezést folytatott, írt tragédiákat és költői
műveket, pamfleteket és röpiratokat, cikke-
ivel támogatta az enciklopédiát. Fő témája
a politika és gazdaság mellett az egyház
volt.

1759-ben publikálta legjelentősebb regé-
nyét Candide vagy Az optimizmus címmel,
amely műfaját tekintve a próbatételes kaland-
regény és a tézisregény ötvözete, rendkívül
szórakoztató, szellemes köntösben. Alaptéte-
lét, amely szerint „e világ a legjobb minden
elképzelhető világ közt”, Candide-nak és úti-
társainak változatos kalandjai sorra megcá-
folják, de a mű végkifejlete mégsem tragikus
és pesszimista, zárómondata („Műveljük
kertjeinket”) a tevékeny, alkotó élet fontossá-
gát hangsúlyozza. A Candide hatalmas sikert
aratott, és persze óriási vihart is kavart, de az
üldözés sem vetett gátat terjedésének és ha-
tásának.

1764-ben megírta a Filozófiai ábécét,
amely tulajdonképpen az író egyszemélyes
enciklopédiája, tömören és közérthetően fejti
ki a felvilágosodás nézeteit.

1778-ban Irene című darabjának próbáira
Párizsba utazott, ahol rajongva fogadták, de
május 30-án belehalt az ünneplés okozta iz-
galmakba. A párizsi érsek megtagadta teme-
tését, mert nem gyónt meg, így a selleires-i
plébános temette el titokban. 1791-ben a
nemzetgyűlés rendelete értelmében a Panthe-
onba szállították tetemét. Innen azonban 1814
májusában fanatikus fiatalok egy csoportja
elrabolta, majd elásta a csontjait, máig nem
tudni, hová.

Voltaire igazán impozáns életművet ha-
gyott maga után, csaknem száz kötete, 15
ezer levele maradt fenn. Ő „egy egész század
és egész Európa számára nemcsak az író par
excellence, hanem annál is sokkal több, az
ész, a haladás, a tudomány s a jövő megtes-
tesítője” – írta róla Szerb Antal.
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325 éve született Voltaire

Két Nemzetközi Emmy-díj-jelölés 
a magyar film számára



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 2 szobás, bútorozott
tömbházlakás a Szabadság utcában.
Bére: 200 euró. Tel. 0746-747-089.
(1/5430)

ELADÓ váltóeke, tárcsás kasza. Tel.
0745-404-666. (9/5285-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4/5138)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cseréppel
és lemezzel, tetőszigetelést, bármi-
lyen munkát, teraszkészítést, kisebb
javításokat, garázskészítést. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény. Tel. 0748-669-
239, Misi. (5/5343-I)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást és bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0758-199-531, Jani. (6/5344-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornajavítást, csatornakészí-
tést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (10/5383-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-
ből vagy lemezből, kisebb javítást, te-
raszkészítést fából, ácsmunkát stb.
Tel. 0758-639-258. (8/5380-I)

IDŐS SZEMÉLY mellé gondozónőt
keresünk napi 6 órára. Tel. 0757-870-
224. (9/5421-I)

25% TÉLI kedvezmény a munkadíjra
és az anyagra. Vállalunk festést, va-
kolást, tetőjavítást. Tel. 0745-534-
239. (2/5427)

VÁLLALUNK tetőjavítást, festést, va-
kolást, csatornapucolást. Tel. 0747-
816-052. (2/5427)

NYUGDÍJASOKNAK 25% kedvez-
mény a munkadíjra és az anyagra.
Vállaljuk régi tetők megjavítását és
egyéb munkát. Tel. 0752-517-647.
(2/5427)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
FILE MÁRIA EMESÉRE szül. 
Jakabfi halálának 10. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott! Szeret-
tei. (5336-I)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, 
de a mi szívünkben megmarad
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 23-án BODÓ BÉLÁRA halálá-
nak 5. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, Erzsébet. (-)

Szívünkben él emléked, ha látni
akarunk, felnézünk az égre. A
csillagok közt utazol tovább, és
ott vársz ránk, ha időnk lejár.
Fájó szívvel gondolunk novem-
ber 23-ára, amikor egy éve, hogy
itthagyott bennünket ifj. LOVÁSZ
GERGELY. Élt 80 évet. 
Áldott, szép emlékét szívébe
zárva őrzi felesége, gyermekei és
unokái. (15/5404)

A temető csendje ad neki nyugal-
mat, emléke szívünkben örökre
megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 24-ére, amikor a halál egy éve
elragadta a teremeújfalusi szüle-
tésű ifj. TAKÁCS LAJOST szerettei
közül. Emlékét őrzi testvére, 
Rózsika, sógora, János, unoka-
öccse, Cristi és családja. (6/5418-I)

Egy gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben,
Ki vigyázol ránk onnan fentről,
S lelkünkhöz szólsz a végtelen-
ből.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 24-ére, amikor egy éve a halál
elragadta a teremeújfalusi szüle-
tésű ifj. TAKÁCS LAJOST szeret-
tei közül. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos fele-
sége, Rózsika, leánya, Imola,
veje, Attila, unokája, Tímea. Nyu-
godjon békében! (6/5418-I)

ELHALÁLOZÁS

Soha el nem  múló fájdalommal
tudatjuk, hogy a szeretett édes-
anya, feleség, nagymama, anyós,
testvér, sógornő és rokon, 

dr. STEKBAUER 
ANDREA MELINDA

szül. Torjai 
életének 61. évében, méltósággal
viselt  szenvedés után elhunyt.
Temetési gyászszertartása no-
vember 23-án, szombaton 12 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi
református sírkertben. Emléke
szívünkben örökké élni fog. 

Gyászoló szerettei. (1/5426-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
SZABÓ BÉLA DEZSŐ 

a konzervgyár volt alkalmazottja
rövid betegség után, 76 éves ko-
rában elhunyt. Temetése 2019.
november 25-én, hétfőn 13 óra-
kor lesz a marosszentgyörgyi ka-
tolikus temetőben, katolikus
szertartás szerint. Nyugodjon bé-
kében! 

A gyászoló család. (3/5432-I)

Nagy szomorúsággal, de Isten
akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy 

BALÁZS IMRÉNÉ 
szül. BOTH JULIANNA (Lili) 

mikrobiológus, 
az IMF volt munkatársa 

életének 83. évében 2019. no-
vember 19-én Magyarországon,
Vácon megtért Teremtőjéhez. Te-
metése november 25-én 10 óra-
kor lesz a váci Alsóvárosi
temetőben.
Soha nem feledünk el!
Gyászolják gyermekei, menye,
veje, Réka, Áron, Olga, Gyuri;
unokái: Lili, Miklós és Rebeka;
testvérei: Ági, Karcsi, a rokonok,
barátok és mindazok, akik szeret-
ték. (9/5439-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
szeretett édesanyánk, nagyma-
mánk, 

HERGENRICHTER ETELKA 
életének 75. évében november
21-én Isten akaratában megnyu-
godva hazatért Megváltó Urához.
Temetése november 25-én, hét-
főn 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét szeretettel
őrizzük. 
Leánya, fia, veje, menye és uno-
kái. (8/5438-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj,
nagytata, nagybácsi, após, 

KOVÁCS ZSOMBOR  
életének 78. évében csendesen
megpihent. Drága halottunkat
november 23-án, szombaton 13
órakor kísérjük utolsó útjára a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki volt kollégánknak, 
Stekbauer Zsombornak szere-
tett édesanyja, STEKBAUER
ANDREA elvesztése alkalmá-
val. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Az 1-es
Elmegyógyászati Klinika
munkaközössége. (-I)

A Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház munkaközös-
sége őszinte részvétét fejezi
ki kollégánk, Stekbauer
Zsombor számára édesanyja,
dr. STEKBAUER ANDREA 
MELINDA elhunyta alkalmá-
ból. Osztozunk a család fáj-
dalmában. (HN-I)
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

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

Várjuk Önöket!

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA
REPÜLŐTÉR alkalmaz: 

• négy villanyszerelőt – COR-kód 741307 –  meghatározatlan
időre. A versenyvizsga időpontja: december 10., 10 óra;

• építészmérnököt a műszaki részlegre – COR-kód 214201 – egy
állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: december
10., 10 óra;

• szerelőt a műszaki részlegre – COR-kód 712609 –  egy állás
meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: december 10.,
10 óra;

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon 
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.  

MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére,
tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745-018-784. (64239-I)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA tenderfel-
hívást tett közzé építkezési munkálatok kivitelezésére. Részletek:
https://ms.sapientia.ro/hu/hirek/tenderfelhivas-epitkezesi-munkala-
tok-kivitelezesere-2019. (sz.-I)
ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen ELÁRUSÍTÓNŐ-
KET alkalmazunk, akár nyugdíjkorhatár előttieket is. Tel. 0722-404-
679. (21776-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAROSVÁSÁRHELY 
MEGYEI JOGÚ VÁROS

versenyvizsgát szervez a következő ideiglenesen
megüresedett állások betöltésére az üvegházakat,

parkokat és zöldövezetet felügyelő szakszolgálatnál 
A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell az utólag módosított

és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikke-
lyében előírt feltételeket.

– egy szakfelügyelői állás – karbantartási és szállítási osztály
• licencvizsgával zárt felsőfokú tanulmányok a jogtudományok terén
• szakmai régiség legalább 5 év 
– egy munkás állás – erdészeti és zöldövezet-gazdálkodási osztály
• általános iskola/érettségivel zárt középfokú tanulmányok a mezőgazdaság terén vagy növénygaz-

dálkodási szakmai továbbképzés
• szakmai régiség legalább 5 év 

A versenyvizsgát Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén (írásbeli
vizsga), illetve az üvegházakat, parkokat és zöldövezetet felügyelő szakhatóság Prut utca 24. szám
alatti székhelyén (gyakorlati vizsga) tartják, a következő versenynaptár szerint:

– 2019. december 2., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtási határideje
– 2019. december 9., 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga 
– 2019. december 13., 10 óra – interjú

A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke megtalálható az intézmény honlapján, 
a www.tirgumures.ro elérhetőségen.

További információk Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a
85-ös irodában és a versenybizottság titkáránál igényelhetők a 0265-268-330-as telefonszám 110-es
mellékén.

Dr. Dorin Florea polgármester

A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• 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 - 0745-609-830
• 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.

2019. november 22-én kelt
2377-es számú RENDELET 

a marosvásárhelyi városi tanács rendes ülésének összehívásáról
2019. november 28-ra

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (1) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) be-
kezdése, (3) bekezdésének b) pontja és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:
1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre 2019. november 28-án, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének

45-ös termébe, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tagjainak rendelkezésére bocsátják, papíralapú és elektronikus for-

mában.
3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt dokumentumok kíséretében jóváhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbi-

zottságainak.
4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sür-

gősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
5. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. bekezdése c pontja, 255. cikkelyének, valamint a köz-

igazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának
törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr. Dorin Florea polgármester
Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,
Buculei Dianora-Monica

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 
2019.11.22-i 2377-es rendeletének melléklete

Összehívó
A polgármester 2019. november 22-i 2377-es számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes ülését 2019. november 28-án, csütörtökön

14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe.

Napirendtervezet:
1. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város, közigazgatási-területi egység költségvetésének kiegészítéséről a 2019-es évre. 
2. Határozattervezet a parkolóhelyek odaítélési/pályáztatási szabályzatának elfogadásáról a Marosvásárhely Megyei Jogú Város területén található lakónegyedi parko-

lóhelyekre vonatkozóan. 
3. Határozattervezet a Meggyesfalvi negyedben található lakónegyedi parkolóhelyek szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról. 
4. Határozattervezet a hőszigetelési adó bevezetéséről 5 évre azon lakástulajdonosok esetében, akik elmaradást halmoztak fel az önrész kifizetésénél három marosvásárhelyi

tömbház munkálatait illetően. 
5. Határozattervezet a támogatási érték frissítéséről „A Marosvásárhelyi Művészeti Líceum felszerelése sajátos oktatási eszközökkel, bútorzattal és laboratóriummal”

célberuházás esetében, amely az Országos Helyi Fejlesztési Programban nyert támogatást. 
6. Határozattervezet a támogatási érték frissítéséről „A marosvásárhelyi Aurel Persu Technológiai Líceum felszerelése sajátos oktatási eszközökkel, bútorzattal és labo-

ratóriummal” célberuházás esetében.
7. Határozattervezet a helyi érdekeltségű munkálatok tervéről a 2020-as évre a garantált minimálbér kedvezményezettjei számára.
8. Határozattervezet az élelmezési támogatás értékének jóváhagyásáról a Rozmaring nappali központba beiratkozott gyerekek számára. 
9. Határozattervezet a költségvetési tételek jóváhagyásáról a 2020. január 1. – december 31. közötti időszakra a szociális szolgáltatásokra akkreditált egyesületek és ala-

pítványok esetében, amelyeket az utólag módosított és kiegészített 34/1998-as törvény, illetve az utólag módosított és kiegészített 1153/2001-es kormányhatározat alapján
választottak ki.

10. Határozattervezet a felépítési és működési szabályzat, valamint az etikai kódex frissítéséről és kiegészítéséről a marosvásárhelyi idősotthon szerződéses alkalmazottai
esetében – szociális szolgáltatás kódja: 8730 CR-V-I.

11. Határozattervezet arról, hogy a Raul & Sanda Kft.-t mentesítsék a kereskedelmi tevékenységekkel járó földterület-használati díj alól. 
12. Határozattervezet a 2019. szeptember 26-i 254-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítésének jóváhagyásáról, amely az Aqua Invest Mureş közösségi fejlesztési

egyesület alapító okiratának és alapszabályzatának módosítására és kiegészítésére vonatkozik.
13. Határozattervezet annak megerősítéséről, hogy a Segesvári úton található 38.450 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képezi.
14. Határozattervezet a marosvásárhelyi Dózsa György út 208 A szám alatti 15 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Tóth

Zsolt-Ferenctől és feleségétől, Tóth Katalintól.
15. Határozattervezet a marosvásárhelyi Constandin Hagi Stoian utcában található 22 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába

Potcoavă Bogdan-Ionuţtól és feleségétől, Potcoavă Danától.
16. Határozattervezet a marosvásárhelyi Posada utca 24. szám alatti 5 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Moldovan Tibor-

Floriantól és Moldovan Aureliától.
17. Határozattervezet a 236/2019. 08. 29. számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről, amelyben megerősítették, hogy a Dózsa György út 79. szám alatti 390 négyzetméteres

telek 64/390-ed része Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.
18. Határozattervezet annak megerősítéséről, hogy a Dózsa György út 264. szám alatti 1641 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát

képezi.
19. Határozattervezet annak megerősítéséről, hogy a Nicolae Bălcescu utca 12. szám alatti 350 négyzetméteres telek 121/350-ed része Marosvásárhely Megyei Jogú Város

magántulajdonát képezi.
20. Határozattervezet telekrészcsere jóváhagyásáról a marosvásárhelyi Kinizsi Pál utca 10. szám alatti ingatlanra vonatkozóan, és a 255/2019. 09. 26. számú helyi tanácsi

határozat visszavonásáról. 
21. Határozattervezet bizonyos utcák Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonához tartozásának megerősítéséről. 
22. Határozattervezet a Marosvásárhely közigazgatási-területi egység tulajdonát képező telkek közvetlen haszonbérbe adásáról. 
23. Határozattervezet a város tulajdonát képező helyiségek nem lakhatási célú bérbeadásánál az odaítélési kritériumok elfogadásáról. 
24. Határozattervezet a marosvásárhelyi Újgát utcában található 12.513 négyzetméteres telek átminősítéséről Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonából a ma-

gántulajdonába. 
25. Határozattervezet a marosvásárhelyi Mátyás király tér 2. szám alatti, 3780 négyzetméteres ingatlanból 3200 négyzetméter elbontásáról. 
26. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező bizonyos ingóságok ingyenes átadásáról a közterületfelügyelő szakhatóság ügykezelésébe

a Locativ Rt. ügykezeléséből, bizonyos munkálatok és karbantartás érdekében, kizárólag Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonában. 
27. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről a „Sportterem építése a Friederich Schiller általános iskolánál” célberuházásra.
28. Határozattervezet annak megerősítéséről, hogy az 1989. December 22. úton található 2018 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát

képezi, a 246/2018. 08. 30. számú helyi tanácsi határozat érvénytelenítéséről és a 268/2011-es helyi tanácsi határozat módosításáról. 
29. Határozattervezet az urbanisztikai dokumentáció érvényességének meghosszabbításáról a Marosvásárhely Megyei Jogú Város általános városrendezési tervét illetően

(PUG), a helyi vonatkozású városrendezési szabályozással, az új általános városrendezési terv hatályba lépéséig, haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város.
30. Határozattervezet a tömegközlekedési szolgáltatás ügykezelésének közvetlen odaítéléséről autóbuszokkal, rendszeres járatokkal a Transport Local Rt.-nek.
31. Határozattervezet a 145/2019. számú helyi tanácshatározat 1-es mellékletének módosításáról, amely a 2019. január 31-i 8-as számú helyi tanácsi határozat visszavo-

nására vonatkozott, amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a Rózsák téri föld alatti parkoló beruházás esetén Marosvásárhelyen – B változat, illetve a 2011.
február 24-i 92-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról, amelyben elfogadták a „Megvalósíthatósági tanulmány föld alatti parkolóra, központi övezet – Rózsák
tere”, haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város dokumentációt, és a 2018. augusztus 30-i 255-ös számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosításáról. 

32. Határozattervezet pénztámogatás odaítéléséről azoknak a marosvásárhelyi személyeknek vagy családoknak, akik gyerekeket fogadnak örökbe.
33. Határozattervezet a támogatási kérelem és a vonatkozó költségek elfogadásáról „A marosvásárhelyi személyszállítás korszerűsítése” terv esetében.
34. Határozattervezet a támogatási kérelem és a vonatkozó költségek elfogadásáról a „Városi övezetek átalakítása multifunkcionális központtal a marginalizált lakóöve-

zetekben, annak érdekében, hogy Marosvásárhely ezen övezeteiben közhasználatú létesítmények létesüljenek” elnevezésű beruházáshoz.
35. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének kinevezéséről, a vonatkozó hatáskörökkel, a Marosvásárhelyi Gyermekek Palotája igazgatótanácsába

– iskolán kívüli tevékenységekre szakosodott egyetem előtti oktatási intézmény –, a 2019–2020-as tanévben.
36. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Lakosság-nyilvántartó Hivatalon keresztül beszedendő, a 2020-as évre vonatkozó speciális illetékek mértékének megállapításá-

ról.
37. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció elfogadásáról (SF szakasz, a 907/2016-os kormányhatározatnak megfelelően) és a műszaki-pénzügyi mutatók

elfogadásáról, beleértve a „Villamos csatlakozók elektromos autóbuszok töltőállomásainak Marosvásárhelyen” elnevezésű beruházás leírását is. 
38. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képező bizonyos telkek közvetlen eladásának jóváhagyásáról. 
39. Határozattervezet a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásának jóváhagyásáról „A Bolyai utca Rózsák tere és Köteles Sámuel utca közötti szakaszának korsze-

rűsítése és gyalogosbaráttá tétele” elnevezésű beruházásra.
40. Határozattervezet a dokumentumok online benyújtásáról, elektronikus formában. 
41. Határozattervezet az építkezési/bontási engedély kiadásához szükséges dokumentumokkal együtt benyújtott opcionális dokumentumok jóváhagyásáról. 
Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották. 
A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt dokumentáció kíséretében, jóváhagyás végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz. 
Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormány-

határozat 138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében.
Dr. Dorin Florea polgármester


