
Pénteken délben ünnepélyesen letették az esküt a Maros
Megyei Tanács szeptember 27-i helyhatósági választáson
mandátumot nyert tanácsosai és Péter Ferenc, a tanács el-
nöke. Az eseményen jelen voltak meghívottként parlamenti
képviselők, szenátorok, Mara Togănel prefektus, Nagy 
Zsigmond alprefektus és Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere. 

Az ünnepi tanácsülést a kötelező forgatókönyv szerint a megválasztott
megyei tanácsosok korelnöke, Szabó Árpád és a két legfiatalabb képvi-
selő, Birtalan István és Ilyés Lóránd vezették. Miután felolvasták a hely-
hatósági választási jegyzőkönyv és a törvény által megszabott feltételek
teljesítése alapján hozott bírósági döntést, a tanácsosok letették az esküt,
majd őket követte Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács újraválasztott
elnöke is. A ceremónia után először Mara Togănel prefektus szólalt fel,
aki elmondta, fontosnak tartja, hogy az új önkormányzati testület 
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Gyertyákat 
gyújtunk
Gyertyákat gyújtunk, és egy percre
megállunk emlékezni azokra, akik már
elmentek közülünk. Rég látott kedves
arcokat idézünk fel. Szájukról egykor
elhangzott mondatokat, általuk kimon-
dott igazságokat, bölcsességeket, 
egy élet tapasztalatainak kivonatát
halljuk. 
____________3.
26. Marosvásárhelyi
Nemzetközi
Könyvvásár
Hamarosan ismét megszervezésre
kerül a marosvásárhelyi őszi kulturális
élet egyik legnagyobb szabású ren-
dezvénye, a nemzetközi könyvvásár.
Sorra kerül ugyan, de – a közismert
helyzet miatt, ezúttal első alkalommal
– online. 
____________4.
Sipos László:
Megfordult világ
Sipos László Megfordult világ című
időszaki kiállítása október 28-tól 
látogatható, Kolozsváron élő vagy
odalátogató olvasóink így megtekint-
hetik azt.
____________5.
Történelmi 
dokumentumfilmek 
készülnek 
a Nemzeti Filmintézet 
támogatásával
A kommüniké felidézi: az NFI doku-
mentum-, ismeretterjesztő, animációs,
tévé-, kisjátékfilm és történelmi doku-
mentumfilm pályázataira, valamint a
magyar filmtámogatási rendszer új-
donságaként először meghirdetett té-
vésorozat-pályázataira nyár végéig
összesen mintegy 1400 filmtervvel je-
lentkeztek az alkotók.
____________6.

Ünnepélyes eskütétel a Maros Megyei Tanácsnál

Egyirányú út: a fejlődés 

Az öt évvel ezelőtt leégett bu-
karesti Colectiv szórakozó-
hely áldozatainak orvosi
kezelési költségeit élethosz-
szig megtéríti a román állam,
miután pénteken, a kataszt-
rófa ötéves évfordulóján
Klaus Iohannis államelnök
aláírta az erről szóló törvényt.

A szenátus az idén februárban fo-
gadta el a szinte valamennyi párt
által támogatott törvényt, amely ok-
tóberben jutott el végszavazásra a
képviselőházhoz. Az alsóházban
október közepén elfogadott jogsza-
bályt most Iohannis is aláírta, így az
áldozatoknak egész életükön át va-
lamennyi külföldi és belföldi 
kezelési költségét – amelyek össze-
függésbe hozhatók a tűzesetben el-
szenvedett sérülésekkel – az állam
fizeti.

Iohannis a jogszabály kihirdetése
mellett az évforduló alkalmából ko-

szorút is elhelyezett és gyertyát
gyújtott az egykori szórakozóhely-
nél kialakított emlékhelyen. 

Az esetről több politikus is meg-
emlékezett, hiszen a társadalomban
még elevenen élnek a tragédia em-
lékei, amelynek következtében 65
ember vesztette életét és 150-en ke-
rültek kórházba súlyos égési sérü-
lésekkel.

2015. október 30-án mintegy
350-en vettek részt a bukaresti Co-
lectiv klubban a Goodbye to Gra-
vity együttes második lemezét
bemutató koncerten. Az előadáson
egy rosszul elhelyezett pirotechni-
kai eszköz lángra lobbantotta a 
gyúlékony anyagból készült hang-
szigetelést, a helyiség pillanatok
alatt lángba borult, a szűk ki-
járaton keresztül pedig az áldozatok
nem tudtak idejében kimenekülni.
(MTI)



prioritásként kezelje a me-
gyei települések ivóvíz- és
csatornahálózatának ki-
építését és az aszfaltozást.
Megengedhetetlen, hogy
ne részesüljenek a megye
lakói ezekben az alapszol-
gáltatásokban – hangsú-
lyozta a kormány
képviselője, majd szorgal-
mazta, hogy tegyék mű-
ködőképessé a nagyvárosi
övezetet, továbbá azt,
hogy a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal mű-
ködjön együtt a megyei
tanáccsal a repülőtér fej-
lesztésében. Hozzátette:
fontos, hogy elkészüljön a
sürgősségi kórház melletti
parkolóhely is. Maros
megye számára csupán ez
az út létezik: a fejlődésé –
mondta a prefektus, és
megígérte, a kormány
képviselőjeként mindeb-
ben  intézménye támo-
gatni fogja mind a helyi,
mind a megyei önkormányzatot. 

Soós Zoltán polgármester mindenekelőtt megkö-
szönte, hogy 18 évig a megye egyik alárendelt intéz-
ményét vezethette. Elmondta, sokat tanult egykori
kollégáitól, ugyanakkor felsorolta mindazon tanács-
elnököket – Virág Györgyöt, Lokodi Edit Emőkét,
Ciprian Dobrét és természetesen Péter Ferencet –,
akik támogatták az intézményét és a szakmai fejlő-
dést. A választók megértették, hogy változtatni kell a
városban, és most történelmi lehetőség nyílik arra,
hogy a városi és a megyei önkormányzat együttmű-
ködjön. Hiúság és gyermeteg kifogások miatt nem le-
hetett közös terveket végigvinni. Ezentúl nemcsak
partner, hanem szövetséges is lesz a megyei tanács,
mi több, közös tanácsüléseket is kilátásba helyezett
a város elöljárója. Valóban fontos a parkoló, a nagy-
városi övezet és sok más kérdés rendezése, amit ha-
ladéktalanul napirendre tűznek – mondta egyebek
mellett Soós Zoltán. 

Péter Ferenc beiktatási beszédében elmondta, de-
rűlátó a jövőt illetően, meggyőződése, hogy eredmé-
nyes időszak következik, még akkor is, ha jelenleg a
koronavírus-járvány miatt különösen nehéz helyzet-
ben vagyunk. Második mandátumát közvetlen szava-
záson érte el, ami azt jelenti, hogy erősebb
legitimitással rendelkezik, ugyanakkor nagyobb a fe-
lelőssége is a választók iránt. A Maros megyeiek a
kitartó építkezést választották a parttalan viták he-
lyett. 

– Aki épített már házat, tudja: nem az alapok leté-
telével kezdődik a munka, és nem a beköltözéssel ér
véget. Az építkezés, a tervezés, a kivitelezés, a hasz-
nálatba vétel és a kiigazítás hosszú és alapos munka.
Jó munkához idő kell, türelem és bizalom. Ezt a bi-
zalmat nyilvánították ki a szavazók szeptember 27-
én. Tovább fogjuk építeni Maros megyét, Erdély
szívét – mondta az elnök.

A célok között megjelölte a megye versenyképes-
ségének növelését, a közlekedési infrastruktúra, az
egészségügyi rendszer, a megye általános gazdasági
helyzetének javítását. „Azért dolgozunk, hogy a
megye vonzó legyen az itt élő emberek, a befektetők
és a turisták számára egyaránt” – mondta, és meg-

győződését fejezte ki, hogy ebben az erőfeszítésben
pártállástól függetlenül minden megyei tanácsos tá-
mogatja majd az elkövetkezendő négy évben. 

A következő megyei tanácsosok tették le az esküt:
Kovács Mihály-Levente, Kolcsár Anquetil-Károly,
Szabó Árpád, Aszalos Gábor, Szász Izolda, Tatár
Béla, Kupás János, Bartha Mihály, Birtalan István-
Balázs, Szabó Albert, Ilyés Lóránd, Szigyártó Zsom-
bor-István, Kedei Pál-Előd, Kozma Mónika, Zelariu
Petru (RMDSZ), Cengher Ionuţ-Ovidiu, Drăghici
Mihai-Valentin, Georgescu Ovidiu, Bândea Dan
Eugen, Modorcea Ovidiu-Vasile, Baciu Marius-Tibe-
riu, Ilieş Ovidiu-Tudor (PNL), Băţaga Tiberiu, Dancu
Ovidiu, Bardoşi Dragoş-Tiberiu, Pop Cosmin, Gliga
Dumitriţa, Cîmpeanu Alexandru (PSD), Natea Miha-
ela-Daciana (PMP).

A beiktatást követő rövid sajtótájékoztatón az
elnök hozzátette: a következő hónapokban a legsür-
getőbb teendőjének az egészségügyi rendszer fejlesz-
tését, megerősítését tartja, hiszen a járvány miatt
sürgősen növelni kell a megyei kórház intenzív terá-
piás kapacitását, javítani a klinikák felszereltségét, és
megfelelő védelmet kell biztosítani a betegek és az
egészségügyi személyzet számára. Ezért a pénzforrás
jelentős részét már idén is átcsoportosítják az egész-
ségügyi és szociális intézmények és szolgáltatások
erősítésére, javítására. Fontos kihasználni az új euró-
pai uniós költségvetésben kijelölt forrásokat. Rövid
távú célként említette a Marosvásárhelyi Metropolisz
Övezet Egyesület újjáélesztését is. Újságírói kérdésre
a megyei tanács elnöke elmondta, nem áll szándéká-
ban karcsúsítani a megyei tanács struktúráját, hiszen
eddig az alkalmazottak jól végezték a dolgukat. To-
vábbá jó néven vette Marosvásárhely polgármesteré-
nek felajánlását a közös tanácsülést illetően, de csak
akkor, amikor a helyzet indokolttá teszi. 

Jelenleg még nem teljes a megyei tanács összeté-
tele, mivel négyen –  Péter Ferenc is – lemondtak ta-
nácsosi minőségükről, visszaléptek, és az újak még
nem foglalták el a helyüket, mivel a törvényszék még
nem érvényesítette a mandátumukat. Az alelnököket
is az első, teljes körű tanácsülésen választják meg. 

Ma FARKAS, 
holnap MARIANNA napja.
MARIANNA: a latin Marianus módo-
sult női párja. Jelentése vagy Marius
családjához tartozó, vagy pedig Szűz
Máriához tartozó. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. október 30.

1 EUR 4,8743
1 USD 4,1768

100 HUF 1,3269
1 g ARANY 251,6793

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:
max. 8 0C
min. 3 0C

Fotó: Nagy Tibor

31., szombat
A Nap kel

7 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 8 perckor. 
Az év 305. napja, 
hátravan 61 nap.
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Mindenszentek ünnepe az Erdély
TV vasárnapi műsoraiban

Mindenszentek ünnepén azokról a szentekről emlékezünk meg, akik-
nek nincsen külön ünnepe a naptárban, a mennyei születésnapjukat ünne-
peljük, vagyis azt a napot, amikor a Földön meghaltak. 2020-ban ezt az
ünnepet is másképp éljük meg, mint az előző években. Az Erdélyi Magyar
Televízió vasárnapi műsorai is kiemelten foglalkoznak a témával. Az 
Üzenet szeretettel műsorban 13:30-tól a mindenszentek ünnepe mellett
az animáció nemzetközi világnapját is ünnepeljük, ugyanakkor Béres Il-
dikó és Barabási Tivadar vendégei a stúdióban Bíró Hunor és Marton Ri-
chárd Zoltán, a Szintaxis zenekar tagjai lesznek. A délután 5 órától kezdődő
Pszichotrillákban arról kérdezi Badics Petra műsorvezető dr. Kádár An-
namária pszichológust, hogy hogyan beszéljünk a gyerekekkel a halálról.
Délután fél 6-tól a Hitélet műsorban Balázs Attila Csíksomlyóra kalau-
zolja a nézőket, ahol dr. Varró Éva pszichiáterrel beszélget a gyászról, a
gyász feldolgozásáról, a veszteségekről és azok megéléséről. 

Egyirányú út: a fejlődés 
Bernády Napok másképp

A Bernády-szellemiség túlmutat mindenen. A kialakult helyzet ellenére
idén is letettük koszorúinkat a volt polgármester sírjánál és köztéri szob-
ránál. Nagy megtiszteltetés, hogy Marosvásárhely újonnan megválasztott
polgármestere, Soós Zoltán is csatlakozott a tiszteletadókhoz. Ezúttal is
sok sikert kívánunk neki, s reméljük, méltó lesz elődjéhez, hozzá hasonlóan
„egy új várost” fog építeni, és fő célja lesz „... hasznára lenni a köznek...”. 

Virtuálisan ünnepeljük a Bernády Ház 25. születésnapját is. Ebből az
alkalomból dokumentumfilm készült, amely október 31-én, szombaton
21 órától megtekinthető az Erdélyi Televízióban.

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriuma

Baricz Lajos

Boldog ember
– Mindenszentekre –

Boldog ember, ki rátalál az Úrra
s szeretetben éli életét,
lehet attól még kanyargós az útja;
ha erősen fogja Istene kezét,

nincsen akadály, amely útját állja,
mert minden lépése üdvösségre visz,
nem is a maga, az Úr útját járja,
hisz az igaz ember úgy él, miként hisz.

Aki elindult, csak az érhet célba,
Istenhez jutni az egyetlen célja,
annak a mennyország itt kezdődik el,

Istenért s emberért lüktet a kebel;
mint minden embernek, eljön majd a vég,
de boldogan látja: megnyílott az ég.

2020. október 25.

Közúti bűncselekmények
Október 28-án, szerdán 23.30 órakor a marosvásárhelyi rendőrség mun-

katársai a Dózsa György utca és az 1848. út kereszteződésében megállí-
tottak egy személygépkocsit, és igazoltatták a jármű 44 éves vezetőjét.
Az alkoholszonda a sofőr leheletében 1,35 mg/l értéket jelzett, ezért egész-
ségügyi intézménybe szállították a véralkoholszint pontos megállapítása
végett. Az esetet a rendőrség vizsgálja.

Ugyanaznap 14.30 órakor a bándi rendőrőrs munkatársai Mezőgerebe-
nes községben igazoltattak egy bándi illetőségű 23 éves nőt. A vizsgálatok
nyomán kiderült, hogy a járművezető egyetlen járműtípusra érvényes haj-
tási jogosítvánnyal sem rendelkezett. Az ő esetében hajtási nélküli vezetés
miatt indítottak bűnügyi eljárást. (szer)

(Folytatás az 1. oldalról)



Gyertyákat gyújtunk, és egy
percre megállunk emlékezni
azokra, akik már elmentek közü-
lünk. Rég látott kedves arcokat
idézünk fel. Szájukról egykor el-
hangzott mondatokat, általuk ki-
mondott igazságokat, bölcses-
ségeket, egy élet tapasztalatainak
kivonatát halljuk. Bólogatunk.
Igen, igazatok volt ebben és abban.
Ti előre láttátok, mi következik.
De rázzuk is tagadólag a fejünket:
nem volt igazatok egyben és más-
ban, nem úgy forog már a világ
tengelye, másképpen kanyarodott
sorsunk ösvénye is.

Ők csak néznek ránk szelíden,
megbocsátóan. Nem igazítanak ki.
Nem szólnak semmit arra sem,
ahogy mi zavartan, dadogva ma-
gyarázzuk a bizonyítványunkat.
Tudnak már mindent. Átlátnak raj-
tunk. Tanúi voltak botladozásaink-
nak, gyengeségeinknek, bű-
neinknek. Magunkkal hordozzuk
őket. Ott voltak szószegéseinknél,
árulásainknál, orozva szerzett di-

csőségeinknél és gyalázatos meg-
aláztatásainknál. Ismernek minket,
és megbocsátanak. Előre is meg-
bocsátanak majdani vétkeinkért. 

Soha senkitől nem kapunk
annyi bizalmat, mint saját halottja-
inktól. Igen, ők még bíznak ben-
nünk. Nem önzőek. Nem
féltékenyek. Ha a nem baráti fo-
gadtatástól tartva, félve, tétovázva
mások felé nyújtanánk kezünket,
ők mosolyogva bólintanak: tedd
meg! 

Nem akarnak már semmit. Csak
mi szeretnénk mindent megsze-
rezni, kisajátítani, birtokolni, min-
den virágot leszakítani, minden fát
kivágni, minden hegycsúcsot dia-
dallal megmászni. Úgy hisszük, a
rét nekünk terem csillogó harma-
tot, miattunk kel a nap a hajnali ég-
bolton, s a kagyló értünk izzadja
gyöngyét.

Pislákol az értük gyújtott apró
láng. Halvány fényénél nézzük
egymást. Mindnyájan tudjuk, hogy
egyszer majd elfogy belőlünk a
szenvedély. Lassan megbékélünk.
Mi is közéjük állunk.

SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND

1460. sz., 2020. október 31.

Sipos László: Leltár

Horváth Imre

Új kedvessel 
az őszi erdőn

Borzongva bujkál erre titkolt láza
a múltnak, mikor mással ültem itt.
Bolond szél sír, száz fa őrjöngve rázza
az alkonyatban vörös fürtjeit.

Véreső hull a reszkető avarra.
Az erdő tépett ernyője zörög –
s vén tölgyek törzsét dérpatina marja.
…Ki velem jársz a holt mezők között

hangtalan suhanj, kedvesem, a ködbe,
vigyázz, hogy bánatokba ne botolj: –
mert itt les reánk a nyomunkba szökve
sok letépett csók, elfonnyadt mosoly.

Furcsa félelem sodort össze minket. –
Nehéz a gyászban árván állani!
Titkon keresve tűnt kedveseinket,
vagyunk egymásnak mások árnyai.

(1932)

114 éve született a költő, újságíró, lapszerkesztő.

Molnos Ferenc

* A megbékélés csendje című kötetből (Mark House, 2007)

Gyertyákat gyújtunk
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Hamarosan ismét megszervezésre
kerül a marosvásárhelyi őszi kulturá-
lis élet egyik legnagyobb szabású ren-
dezvénye, a nemzetközi könyvvásár.
Sorra kerül ugyan, de – a közismert
helyzet miatt, ezúttal első alkalommal
– online. Hogy a virtuális térben ho-
gyan és mi módon kivitelezhető egy
ilyen, a közönség közelségéhez igen-
csak kötött eseménysorozat, amely
minden évben számos előadással,
könyvbemutatóval, kiegészítő ren-
dezvénnyel, új kötetekkel és igazi
zsongással várta a rengeteg érdeklő-
dőt, arról a szervezők beszéltek csü-
törtök délelőtt a Színház téren tartott
szabadtéri sajtótájékoztatójukon. 

A résztvevőket Káli Király István üdvö-
zölte, ő ismertette az internetre költözött
vásár részleteit. – A közönségünk megszokta,
hogy ennek a vásárnak a maga bensőséges
légkörével van egy olyan hangulata, amely
egyedivé tette, mondhatni világszinten. Ez
nem az én megállapításom, azok mondták,
akik rendszeres vendégeink. Figyelembe
véve, hogy melyek a lehetőségeink, már már-
ciusban átszerveztük az előzetes elgondolá-
sainkat, és úgy döntöttünk, hogy kimondottan
az erdélyi magyar könyvekre és irodalomra
fektetjük a hangsúlyt. A három különböző
nap ezért három különböző tematikával ren-
delkezik, amelyek mindegyike Erdélyhez kö-
tődik. A csütörtöki, első nap témája a Száz év
transzilvanizmus és ami utána jön. A máso-
diké Utak és keresztutak – itt jelezni szeret-
ném, hogy Erdélyben más irodalom is létezik
–, a harmadik napé pedig Alkotókedv és mű-
teremtés Erdélyben, ezen belül pedig hangsú-
lyozottan a pályakezdők és a befutottak
kapcsolata. A nem szokványos körülmények
ellenére igyekeztünk a lehető leggazdagabb
programot összeállítani. A vásár az online tér-
ben zajlik majd, a vasarhely.ro/konyvvasar
oldalon. Itt tüntetjük fel azokat az erdélyi ma-
gyar kiadványokat, amelyek az elmúlt vásár
óta megjelentek. A kiadványokra kíváncsi ol-
vasók, vásárlók itt férhetnek hozzá a kötetek-
hez. Reméljük, hogy a kiadóknál rendelhető
könyvek egy részére vásári jellegű kedvez-
ményt tudunk biztosítani. A programok a
maguk teljességében online lesznek elérhe-
tők, hiszen direkt közvetítést biztosítunk a
vásár három napja, azaz november 12-e és

14-e között, délután 2-től este 8-8.30-ig, a
programok függvényében. Minden napnak
megvan a maga jól meghatározott szerkezete,
mindhárom napon lesz majd egy-egy fó-
rumbeszélgetés: az első napon a Száz év
transzilvanizmus és ami utána jön te-
matikával, amelyet Markó Béla
moderál, és amelyen meghí-
vottként részt vesz Balázs
Imre József, Borcsa
Imola, Fekete Vince
és Vida Gábor, a
második napi
fórumbeszél-
getés té-
mája az
Utak és ke-
resztutak – a for-
dítás lehetőségei,
Demény Péter moderá-
lásával, meghívottjai
Dósa Andrei, Mihók Tamás,
Kocsis Francisco és Szonda
Szabolcs, a harmadik napon pedig
a téma Az irodalmi barátságok ha-
tása az alkotókedvre. Ezt a beszélgetést
szintén Demény Péter moderálja, meghí-
vottként részt vesz Egyed Emese, Gálfalvi
György, Karácsonyi Zsolt és Lövétei Lázár
László. Lesznek versösszeállítások, ugyan-
ezen témákban. Az első nap a száz év erdélyi
magyar költészetéé, itt Gáspárik Attila válo-
gatott egy csokrot, és a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház művészei adják majd elő, a
második napon pedig Markó Béla és jóma-
gam válogatásában erdélyi román és szász
költők versei hangzanak el magyarul, szintén

a színház művészeinek előadásában. A har-
madik nap érdekessége a pályakezdők és be-
futottak kapcsolata, itt Kovács András
Ferencet Sánta Miriám, Vida Gábort Seres-

tély Zalán, Egyed Emesét pedig André Fe-
renc faggatja majd. 

A viszonyok miatt sokkal nehezeb-
ben fértünk hozzá az anyagi forrá-

sokhoz, elmaradtak az eddigi,
szokásos együttműködések,

szerződések. A Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri

Hivatalnál pályáz-
tunk, és nyer-

tünk, valamint
t á m o g a t o t t
bennünket a

C o m m u n i t a s
Alapítvány és az

RMDSZ ügyvezető
elnöksége.
A szervezés részleteiről

Szepessy Előd beszélt. – Ren-
geteg dilemmánk volt az okból,

hogy az idén a könyvvásárt hogyan,
milyen körülmények között szervezzük

meg. Nagyon nehezen tudtunk lemondani
arról a változatról, hogy az eddigiekhez ha-
sonlatosan a vendégeinket itt várjuk, a szín-
ház előcsarnokában és termeiben. Holott idén
is mindenben partnerünk volt a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház, ők is mindent meg-
tettek annak érdekében, hogy meg tudjuk
szervezni a könyvvásárt. A legfontosabb érv
amellett, hogy az idén bármilyen körülmé-
nyek között is legyen vásár, az az volt, hogy
úgy gondoljuk, ezzel a rendezvénnyel fel tud-

juk hívni az olvasók és a média figyelmét az
erdélyi magyar könyvkiadásra, az erdélyi ma-
gyar szerzőkre. Nagyon sokszor szó esik
arról, hogy más ágazatokat mennyire rosszul
érintett a koronavírus okozta helyzet, de ez
pont annyira érvényes a könyvkiadásra, az er-
délyi magyar szerzőkre is. Az idén még ne-
hezebb volt könyveket kiadni, azokat
eljuttatni az olvasókhoz, és jóval kevesebb
könyvbemutató, író-olvasó találkozó került
megszervezésre. Úgy gondoltuk, hogy a
könyvvásár a maga eszközeivel felhívhatja a
figyelmet erre a helyzetre. A vásárnak az idén
több fontosabb pillére lesz: az erdélyi magyar
szerzőkről és könyvkiadásról szóló esemé-
nyek, beszélgetések szervezése és azok on-
line közvetítése a könyvvásár
Facebook-oldalán, majd YouTube-csatorná-
ján, a könyvek népszerűsítése és a hozzájá-
rulásunk ahhoz, hogy ilyen körülmények
között is minél több kötetet tudjanak megvá-
sárolni az érdeklődők. A vasarhely.ro oldalon
a kiadóknak lehetőséget biztosítottunk arra,
hogy köteteiket népszerűsítsék, az oldalt
pedig közvetlenül összekapcsoljuk azzal az
online felülettel, amelyen ezek a könyvek
megvásárolhatók lesznek. Azt szeretnénk,
hogy ameddig tart a könyvvásár, akár szoli-
daritásból, akár érdeklődésből, de minél töb-
ben vásároljanak könyvet. A harmadik pillér
szintén a népszerűsítéshez kapcsolódik, erdé-
lyi írókat, költőket, neves személyiségeket
kértünk meg arra, hogy kisfilmekben népsze-
rűsítsék az idei erdélyi kiadványokat, szerző-
ket és kiadókat, erre kampányt fogunk
szervezni a következő hetekben. A negyedik
fontos pont a gyerekprogramok megszerve-
zése volt. Eddig is kiemelten foglalkoztunk a
gyerekekkel, a fiatalokkal, erről az idén sem
mondtunk le.

Az említett, várható gyerekprogramokról
Makkai Kinga számolt be. – A gyerekekről az
idén sem feledkeztünk meg. A mostanra igen
ismertté vált Olvasd el, és játssz velünk! című
vetélkedőnk első része eddig is online történt,
ezért egyértelmű volt, hogy az idén is sor
kerül rá. A versenyt szeptember elején hirdet-
tük meg, és a több mint kétszáz bejelentkező
csapattag most már kézhez kapta azt a fel-
adatlapot, aminek alapján a korábbi években
kiválasztottuk azokat a csapatokat, amelyek
bejutottak a döntőbe a kétfordulós olvasóve-
télkedőn. Az idei körülmények a műhely-
munkákat és a döntőt nem teszik lehetővé,
ezért változtattunk az eddigieken. Az idén az
elküldött feladatlapok utolsó feladata nehe-
zebb volt a korábbi évekhez képest, nagyobb
kreativitást, egyéni hozzájárulást igényelt, és
lehetőséget biztosít arra, hogy ne csak a gép
előtt üljenek. Az idén tehát elmarad a döntő,
viszont a beküldött, elődöntős pályamunkák
alapján kiválasztjuk a nyerteseket, a jutalma-
kat pedig postai úton fogjuk eljuttatni hozzá-
juk. Minden nap szeretnénk kedveskedni a
gyerekeknek egy-egy nekik szóló program-
mal. A személyes író-olvasó találkozók elma-
radnak, de a videókonferenciás
beszélgetéseket nem hagyjuk el, így mind-
egyik nap egy-egy kortárs magyar szerzővel
fogunk beszélgetni, és ezt a beszélgetést kö-
vethetik a gyerekek a könyvvásár honlapján,
illetve Facebook-oldalán. Első nap Berg Ju-
dittal, második nap Maksai Kingával, szom-
baton Wéber Anikóval, vasárnap Kertész
Erzsivel fogunk beszélgetni.

Online térben az idei eseménysorozat
26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

Kaáli Nagy Botond  

Fotó: Nagy Tibor 

Sipos L
ász

ló: S
ám

ándob



A vírus okozta helyzet miatt ismét egyre
több kulturális rendezvény marad el, illetve
vándorol át online térbe. Nincs ez másként az
immár tizedik alkalommal sorra kerülő
Novum Generatio Nemzetközi Gitárfesztivál
esetében sem, amely ez évben október 30-a

és november 3-a között kerül megszerve-
zésre, online eseményként. 

A szervező  Marosvásárhelyen még nézők
elé tudta vinni a koncertsorozatot (igaz, sza-
badtéren, nem a Kultúrpalotában), ám a
Novum generatio hangversenysorozata a je-

lenlegi egészségügyi helyzet miatt közönség
nélkül kerül megrendezésre, de a koncerteket
élő adásban lehet majd követni a Harmonia
Cordis Egyesület Facebook-oldalán. A nem-
zetközi gitárfesztiválon az alábbi előadók
lépnek fel.

Október 30-án 19:00 és 21.00 óra között
Andrei Tcaciuc (RO), François-Xavier Dang-
remont (FR) és Mateusz Kowalski (PL) (2nd
Eurostrings Competition-győztes).

Október 31-én 19:00 és 21.00 óra között:
Lungu Larisa (RO), Cassie Martin (FR) (Eu-
rostrings-művész) és Raphaël Feuillatre (FR).

November 1-jén 19:00 és 21.00 óra között:
Babțan-Varga Florian (RO), Cosmin Mari-

ciuc (RO) és Jonas Egholm (DK) 
(Eurostrings-művész). 

November 2-án 19:00 és 21.00 óra között:
Beke István Ferenc (RO), Stummer Márton
(HU) és Pusztai Antal (HU/AT).

November 3-án 19:00 és 21.00 óra között:
Tudor Torge (RO), Duo Celeste (RO) és a
Radu Vâlcu Quintet (RO).

A további fellépők koncertjeinek időpont-
ját hamarosan bejelentik: Anton Baranov
(RU), Csáki András (HU), Girán Péter (HU),
Venti Chiavi Guitar Trio (HU), Duo arTpeg-
gio (HU), Serghei Manaf Group (RO), Artis-
simo Guitar Duo (RO) és Alexandru Grecu
(RO). 

A fesztiválra meghívott tanárok: Pavlovits
Dávid (HU), Cătălin Ștefănescu-Pătrașcu
(RO) és Kató Árpád (HU).

(Knb.)

A járvány miatt sajnos bezártak a
marosvásárhelyi galériák, újabb tár-
latnyitókra egyelőre nem számítha-
tunk. Kolozsváron (még?) más a
helyzet, ott nemrég egy újabb, érde-
kesnek ígérkező kiállítást nyitottak
meg a szervezők. Sipos László
Megfordult világ című időszaki ki-
állítása október 28-tól látogatható,
Kolozsváron élő vagy odalátogató
olvasóink így megtekinthetik azt.

A tárlatot a Kolozs Megyei Ta-
nács alárendeltségébe tartozó Ko-
lozsvári Művészeti Múzeum és a
sepsiszentgyörgyi Magyar Kultu-
rális Intézet szervezte, a kiállítás a
Kolozsvári Művészeti Múzeum
emeleti kiállítótermeiben látogat-
ható az érvényben lévő járvány-
ügyi intézkedések betartása
mellett.

A Felvincen élő és alkotó Sipos
László festőművész, grafikus (szül.
1943, Kolozsvár) a kolozsvári Ion
Andreescu Képzőművészeti Főis-
kolán folytatott felsőfokú tanulmá-
nyokat, 1970-ben a textilművészeti
szakon szerzett diplomát. Mestere-

inek Földes László esztétát és Bret-
ter György filozófust tartja. A főis-
kola elvégzése után 1990-ig Tordán
rajztanár, 1990–1992 között a ko-
lozsvári Helikon című lap szerkesz-
tőségében grafikus, majd 1992-től
szabadfoglalkozású művész. Több
mint 70 könyvet és kiadványt il-
lusztrált rajzaival, számos bábszín-
házi díszletet tervezett és
képzőművészeti cikkei jelentek
meg. 1969-től jelen van a külön-
böző kolozsvári és magyarországi
csoportos tárlatokon, első egyéni ki-
állításával szintén 1969-ben mutat-
kozott be Kolozsvárt. Számos
egyéni tárlata volt a kincses város-
ban (legutóbb 2019 őszén az Ars
Sacra Galériában), illetve többek
között Marosvásárhelyen (1971),
Bukarestben (1972, 2007, 2010),
Nagyváradon (1976), Makón
(1996, 2001, 2011), Oroszország-
ban (2013), Budapesten (2014),
Sepsiszentgyörgyön (2020). 1995-
től a Barabás Miklós Céh vezető-
ségi tagja, 2011-től a Magyar
Művészeti Akadémia rendes tagja.

1997-ben elnyerte a
Barabás Miklós Céh
festészeti díját,
2004-ben a Szolnay
Sándor-díjat, 2011-
ben a Magyar Köz-
társasági Érdemrend
lovagkeresztjével
tüntették ki.

Művésze tében
többféle stílusirány-
zat (a pop-arttól a
konstruktivizmuson
és neoexpresszio-
nizmuson keresztül
a szürrealizmusig)
hatása érik össze
egy sajátos és azon-
nal felismerhető, eg-
z i s z t e n c i a l i s t a
filozófiával átitatott
gondolati és képi vi-
lággá. Festményei
néhány fő témát jár-
nak körül, mint például a művész és
a tudósok felelőssége (lásd a
Mágus/Einstein sorozatot vagy né-
hány kiváló alkotó – Ady, Bartók,
Tamási Áron – portréit), a nő (esz-
ményített) alakja és szerepei, a cir-
kusz világa (Bohóc sorozat).
Számos műve balladai vagy nép-
művészeti ihletésű (Kőműves Ke-
lemenné, Csángó Madonna),
visszatérő képszervező elemei
(hal, fogó, kalapács, szegek, ser-
leg) pedig a katolikus vallás alap-
szimbólumai. Jelképerejű főbb
alakjaihoz (mágus, kakas, ló,
életfa) többször visszatér az évek
során, egy-egy sorozatot alkotva e
motívumokból.

Jelen kiállítás egy szűkebb vá-
logatást nyújt az alkotó egyben tar-
tott és jól átlátható életművéből,
kiragadva a legfontosabb témákat
és a fő műveknek számító alkotá-
sokat. Ugyanakkor bemutat né-
hány fiatalkori munkát is, amelyek
az újdonság erejével hatnak, és be-
tekintést enged a festő munkamód-
szerébe. A kiállítás főbb tematikai
egységei: a vallási és népművé-
szeti ihletésű fő művek, a zenével
kapcsolatos alkotások, valamint az
erdélyi és egyetemes magyar kul-
túra nagy alakjai előtt tisztelgő
festmények – írják az alkotóról és
tárlatáról a szervezők. A kiállítás
kurátorai: Szebeni Zsuzsanna (Ma-
gyar Kulturális Intézet, Sepsiszent-
györgy) és Bordás Beáta
(Kolozsvári Művészeti Múzeum).
(Knb.)

Támogatók:
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Gitárfesztivál online
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Sipos László: Trombitások városában
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Közzétette novemberi hangversenyeinek műsor-
rendjét a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia. Az
ősz utolsó hónapjának folyamán az alábbi koncer-
teket láthatják, hallhatják (online) a zenekedvelők.

Csütörtök, november 5., 19 óra, a Kultúrpalota nagyterme:
élő közvetítés a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Face-
book-oldalán és YouTube-csatornáján, valamint a Marosvá-
sárhelyi TVR Facebook-oldalán. In memoriam Vasile Cazan
vokálszimfonikus hangverseny. A Marosvásárhelyi TVR-vel
és a Marosvásárhelyi Radióval közösen szervezett hangver-
seny. Vezényel Gheorghe Costin, közreműködik a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia kamarazenekara és vegyes kara.
Karvezető-asszisztens: Sikó Szidónia. Műsoron: Vasile
Cazan: Késő ősz, Vasile Cazan: Templom és iskola, Vasile
Cazan: 23. zsoltár, T. Albinoni: g-moll Adagio orgonára és
vonószenekarra, C. W. Gluck: Áldott lelkek tánca az Orfeusz
és Euridiké c. operából, M. Ravel: Pavane egy infánsnő ha-
lálára, R. Wagner: Siegfried Idylle.

Kedd, november 10., 19 óra, a Kultúrpalota nagyterme:
élő közvetítés a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Face-
book-oldalán és YouTube-csatornáján. Kamarazeneest.
Közreműködik a Neumarkt Brass Quintet együttes. Az
együttes tagjai: Ambrus László, trombita, Ciprian Chiţimia,
trombita, Radu Gavril, kürt, Fábián András, harsona, Cos-
min Boţan, tuba. Műsoron G. F. Händel, T. Albinoni, J. S.
Bach és A. Vivaldi művei.

Csütörtök, november 12., 19 óra, a Kultúrpalota nagy-
terme: élő közvetítés a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján. L. van Beethoven
évfordulós kamarazeneest a zeneszerző születésének 250. év-
fordulója alkalmából. Közreműködik a Tiberius vonósné-
gyes. Az együttes tagjai: Molnár Tibor, I. hegedű, Lokodi
Károly, II. hegedű, Molnár József, mélyhegedű, Zágoni Előd,
gordonka. Műsoron: L. van Beethoven: Á-dúr vonósnégyes,
op. 18, L. van Beethoven: f-moll vonósnégyes, op. 95 „Seri-
oso”.

Kedd, november 17., 19 óra, a Kultúrpalota nagyterme: élő
közvetítés a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Facebook-
oldalán és YouTube-csatornáján. Kamarazeneest. A Romániai
Művészeti Intézet és a Romániai Zeneszerzők és Muzikoló-
gusok Szövetségének támogatásával szervezett hangverseny.
Fellép a Gaudeamus vonósnégyes. Az együttes tagjai: Lucia
Neagoe, I. hegedű, Raluca Irimia, II. hegedű, Leona Varvari-
chi, mélyhegedű, Ștefan Neagoe, gordonka. Műsoron:
Roman Vlad: Iker visszhangok II – 3. vonósnégyes, Adrian
Pop: Pas de quatre vonósnégyes, Ulpiu Vlad: Rezonanciák
sárga alapon III – duó hegedűre és gordonkára, Dan Dediu:
6. vonósnégyes, „Axis”, Adrian Iorgulescu: 5. vonósnégyes. 

Csütörtök, november 19., 19 óra, a Kul-
túrpalota nagyterme: élő közvetítés a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia
Facebook-oldalán és YouTube-csatorná-
ján, valamint a Marosvásárhelyi TVR 
Facebook-oldalán. Brass Harmony kama-
razeneest. A Marosvásárhelyi TVR-vel és
a Marosvásárhelyi Rádióval közösen szer-
vezett hangverseny. Vezényel Horváth Jó-
zsef, közreműködik a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia rézfúvós és ütőegyüt-
tese. Trombitaszóló: Ciprian Chițimia,
Gabriel Gyarmati. Harsonaszóló: Fábián
András, Nemes Szabolcs. Vadászkürt: Ke-
lemen Szilárd, Pavel Curcă, Vasile Fărcaș,
Vajda Dávid. Tubaszóló: Cosmin Boțan.
Program-összeállítás és átiratok: Horváth
József. Műsoron: T. Susato – John Iveson:
Reneszánsz táncok a Danserye c. gyűjte-
ményből (1551), M. Praetorius – Horváth
József: Barokk táncok a Terpsichore c.
gyűjteményből (1612), G. F. Händel –
Horváth József: Largo a Xerxes c. operá-
ból, J. Clarke – Horváth József: Trumpet
voluntary, C. M. von Weber – Horváth Jó-
zsef: A vadászok kara a Bűvös vadász c.
operából, Ch. Gounod – Horváth József:
Mefisztó ária a Fauszt c. operából, G. Do-
nizetti – Horváth József: Szextett a Lucia
di Lammermoor c. operából, G. Bizet –
Horváth József: Torreádor ária a Carmen
c. operából, G. Puccini – Horváth József:
Un bel di vedremo ária a Pillangókisasz-
szony c. operából, Horváth József: Verdi
Fantasy. 

Csütörtök, november 26., 19 óra, a Kul-
túrpalota nagyterme: élő közvetítés a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia
Facebook- oldalán és YouTube-csatornáján. 

Kamarazeneest. A Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia fúvósoktettje. Az együt-
tes tagjai: Ferencz János, oboa, Major Zalán, oboa,
Kelemen Antal, klarinét, Makkai István, klarinét, Ciprian
Bonta, fagott, Ősz Domokos, fagott, Radu Gavril, vadász-
kürt, Kelemen Szilárd, vadászkürt. Műsoron: W. A. Mozart:
12. c-moll szerenád fúvósoktettre, KV 388, L. van Beetho-
ven: Esz-dúr oktett, op.103. 

A jelenleg érvényben levő előírások alapján október 20-tól

a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia által szervezett beltéri
hangversenyek látogatása a közönség számára nem engedé-
lyezett. Az újabb rendeletek érvénybe lépéséig ezeket a hang-
versenyeket a műsorra tűzött napokon este 7 órától a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Facebook-oldalán és
YouTube-csatornáján egyenes adásban közvetítik – áll a fil-
harmónia koncertszervezési és közönségszolgálati csapatának
közleményében. (Knb.)
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Novemberi hangversenyműsor 

Tizenkét, televíziós bemutatásra és
streaming szolgáltatásra készülő tör-
ténelmi dokumentumfilm támogatá-
sáról döntött a Nemzeti Filmintézet
(NFI).

Az NFI az elmúlt hónapokban hirdette
meg a televíziós bemutatásra és streaming
szolgáltatásra készülő alkotások támogatási
pályázatait – emlékeztet az MTI-hez csütör-
tökön eljuttatott közleményében a filminté-
zet.

A kommüniké felidézi: az NFI dokumen-
tum-, ismeretterjesztő, animációs, tévé-, kis-
játékfilm és történelmi dokumentumfilm
pályázataira, valamint a magyar filmtámoga-
tási rendszer újdonságaként először meghir-
detett tévésorozat-pályázataira nyár végéig
összesen mintegy 1400 filmtervvel jelentkez-
tek az alkotók.

Az NFI támogatásával jelenleg 49 doku-
mentumfilm, 10 animáció, 24 ismeretter-
jesztő alkotás, 8 kisjátékfilm és 10 tévéfilm
készül, továbbá 19 sorozattervet fejlesztenek
az alkotók.

A tájékoztatás szerint az NFI Televíziós
Döntőbizottsága ezenfelül döntött 12 törté-
nelmi dokumentumfilm gyártásának támoga-
tásáról.

„A szórakoztató, fikciós tartalmak támoga-
tása mellett elengedhetetlen, hogy a múlt fel-
dolgozásban jelentős szerepet vállaló,
történelmi témájú alkotások létrejöttét is elő-
segítse a Nemzeti Filmintézet. (…) A törté-
nelmi dokumentumfilmek éppen abban
segíthetnek, hogy jobban megismerjük közös
történeteinket” – idézi a közlemény Káel
Csabát, a magyar mozgóképipar fejlesztésé-
ért felelős kormánybiztost, az NFI igazgató-

ságának elnökét. A támogatott alkotások kö-
zött van az Almási Tamás rendezésében ké-
szülő, Onódy, a hatvanas évek császára című
film; Pajer Róbert Bethlen István életét és a
két világháború közti Magyarországot bemu-
tató munkája, valamint Fekete István író, a
„bereki ember” portréja, Bertha Lívia rende-
zésében.

Czibor Zoltánról, az Aranycsapat világhírű
futballistájának tündökléséről és drámájáról
Koltay Gábor rendez filmet; Szebeni Zsuzsa
pedig a két világháború közti Kolozsvár emb-
lematikus alakjáról, írók és költők múzsájá-
ról, Szilvássy Caroláról fog forgatni.

Jamrik Levente a legfrissebb kutatási ered-
mények ismeretében avatja be a nézőket a
Kádár-rezsim titkos, állami drogkereskedel-
mébe Vörös narkó címmel készülő alkotásá-
ban. Gulyás Gyula Orcátlan dolgok címmel
forgat „historikus szembesítést a velünk élő
történelemmel”; Mózes Gergely Mindhalálig
címmel az 1944-es budapesti ostrom árnyé-
kában Baránszky Tibor pap és Kun András
nyilas szerzetes párhuzamos történetét meséli
el.

Király Attila az 1956-os forradalom új
arcát mutatja be egy maroknyi, Angliába me-
nekült magyar szemtanú szemszögéből. Ko-
rábban soha nem látott archív felvételek
szerepelnek Lavro Ferenc Több tízezer ártat-
lan vajdasági emlékére címmel készülő alko-
tásában. Kiss Sándor és Skrabski Fruzsina
Megörökölt gyalázat címmel készíti az El-
hallgatott gyalázat című film folytatását. Ki-
lencszáz éves székely hagyományra, a
fiatalok férfivá válásának pillanatára, a be-
rukkolásra építi Pataky Csaba A magyarság
keleti őrszeme címmel készülő filmjét.

Történelmi dokumentumfilmek 
készülnek a Nemzeti Filmintézet 

támogatásával

Sipos László: Mágus

Sipos László: Barokk portré



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját anyaggal is dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket és
csatornákat. Tel. 0752-377-342.
(9357-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből és cserépből, valamint sür-
gős javítást. Tel. 0755-938-420.
(9377-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Hozzád már csak a temetőbe me-
hetünk, virágot csak néma sí-
rodra tehetünk. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden érted
hullott könnycsepp nyugtassa ál-
modat. Elmentél tőlünk, mint a le-
nyugvó nap, de szívünkben élsz,
és örökre megmaradsz.
Fájó szívvel emlékezünk a so-
mosdi SZÉKELY SÁNDORRA ha-
lálának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (9466-I)

Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett VITUS KÁROLYRA – Tata –
halálának 20. évfordulóján. Nyu-
godjál békében! Fiai és család-
juk. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Szabó
Editnek és családjának.
Együttérzünk velük a szeretett
NAGYMAMA elvesztése
okozta mély fájdalmukban.
Volt kolléganői az Angyalka
bölcsődéből. (9467-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik elkísérték utolsó útjára
özv. ERCSE JULIÁNNÁT szül.
Demeter, a drága édesanyát,
nagymamát. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
gyászoló család. (9428-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

R O M Á N I A 
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R

2020. október 30-án kelt
1636-os számú RENDELET

a marosvásárhelyi városi tanács rendkívüli
ülésének összehívásáról

2020. november 2-ára
Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 

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

elrendeli:
1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rend-

kívüli ülésre 2020. november 2-án, hétfőn 14 órára, a mellékelt ösz-
szehívó dokumentumnak megfelelően.

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetébe beírt dokumentumo-
kat a marosvásárhelyi városi tanács tagjainak rendelkezésére bo-
csátják papíralapú és elektronikus formában.

3. cikkely: A határozattervezetekkel kapcsolatban módosító
javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvény-
könyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet
138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.

4. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Me-
gyei Jogú Város főjegyzőjét bízzák meg.

5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019.
számú sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése c
pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvény-
könyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése
előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye pre-
fektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Soós Zoltán
polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében

a DJCAAPL ügyvezető igazgatója,
Buculei Dianora-Monica

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 
2020.10.30-i 1636-os rendeletének melléklete

Összehívó
A polgármester 2020. október 30-i 1636-os számú rendelete ér-

telmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendkívüli
ülését 2020. november 2-án, hétfőn 14 órára, Marosvásárhely Me-
gyei Jogú Város székhelyére (Győzelem tér 3. szám, 45-ös terem).

Napirendtervezet:
1. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezető-

jének megválasztásáról a 2020. november – 2021. január idő-
szakra. 

2. Határozattervezet az érvényesítő bizottság megalakításáról.
3. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizott-

ságainak megszervezéséről. 

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt papír-
alapú és elektronikus formában a marosvásárhelyi helyi tanácso-
sok rendelkezésére bocsátották. 

A határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat megfo-
galmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó
57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdésének 12.
cikkelye értelmében lehet.

Soós Zoltán polgármester

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 
www.bookyard.ro
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