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A polgármester megoldást ígér

A szentpáli lerakó nem fogadta Marosvásárhely szemetét

Kétnyelvű
Covid-tájékoztató
táblákat a magyar
iskolákba

A koronavírus megelőzését célzó kétnyelvű tájékoztató táblák kihelyezését
kéri a magyar oktatási intézményekbe
a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat. Az
ügyben levélben fordultak az oktatási
minisztériumhoz és a Kovászna, Hargita, valamint a Maros megyei tanfelügyelőséghez.

Az utcai és hóeltakarítást is saját kézbe vennék

Visszatérő, igen kellemetlen téma a
marosvásárhelyi hulladékgazdálkodás.
Pontosabban ennek hiányosságai. Az
emberek ismételten arra panaszkodtak,
hogy a város lakónegyedeiben újból felgyűlt a háztartási szemét, a kis utcákból
sem viszik el a hulladékot.

Mezey Sarolta

Miután két alkalommal is kimerítően írtunk
a város és az egyéves szerzőzéssel szolgáltató
Sylevy Salubriserv Kft. közötti nézeteltérésekről, most újabb fejlemény állt elő: a kerelőszentpáli hulladéklerakót üzemeltető Iridex Group
hétfőtől nem volt hajlandó fogadni Marosvásárhely szemetét. A kialakult helyzetről és ennek
megoldásáról Soós Zoltánt, Marosvásárhely
polgármesterét kérdeztük.
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– Mivel a Sylevy Salubriserv Kft. nem írta
alá a szerződést, ami átruházza a fizetési jogot
a városra, a kerelőszentpáli lerakót üzemeltető
Iridex nem fogadja a Marosvásárhelyen összegyűjtött hulladékot. Tárgyalnak róla, hogy a mai
nap folyamán (február 9-én – szerk. megj.) aláírják a szerződést. Újra kell induljon a hulladékszállítás, s az Iridex meg kell nyissa a kapuit,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Az online
ügyintézést
szorgalmazzák

Olvasói megkeresés nyomán kértük
meg a szakembert, beszéljen arról,
hogy a ghiseul.ro online befizetésnél
érvényesül-e a 10%-os kedvezmény,
ugyanis a kifizetési elismervényen
azok, akik kifizették, nem látják megjelenítve a kedvezmény összegét.

____________8.

Támasz helyett gáncs

Benedek István

Nem oly rég egy felmérésből kiderült, hogy az egykori szocialista
barakklakók közül szép hazánkban a leggyengébbek a gazdasági válságkezelő intézkedések. Ebben, úgy tűnik, továbbra sem lesz változás, sőt, az előző kabinethez képest az új koalíciós kormánynak
sikerülhet még gyengébben teljesíteni. Az akarat megvan hozzá.
Ismert, hogy a koronavírus nyomán érkező gazdasági válság a
vendéglátó-ágazatot sújtotta talán a legkeményebben, ennek a szektornak a cégei lassan egy éve vannak takaréklángon. Már amelyik
egyáltalán túlélte. Az új kormány a beiktatása utáni napokban hozott
egy rendeletet, mely szerint félmilliárd euróval támogatná az ágazatot, úgy, hogy a vendéglátósok válság miatt elszenvedett bevételkiesését részben pótolnák. Húsz százalékát térítenék meg az
érintettek veszteségének, szóval nagyvonalúsággal véletlenül sem lehetne vádolni a kormányosokat.
Most már kapkodással sem. Az eredeti rendeletben január végéig
adott határidőt saját magának a kormányzat az alkalmazási szabályok kidolgozására, és abban azt is írták, hogy a jóváhagyott kártérítéseket egy hónapon belül kifizetik. Miközben az érintettek már egy
éve éheznek, tegyük azt is hozzá. Közben már február is eljött, vele
meg a hír, hogy az említett rendeletet módosítani készülnek. Kitolják
február végére a szabálykidolgozás határidejét – egyelőre, mert sürgősségi rendeleteket bármikor lehet gyártani, tehát ez még bőven
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 34 perckor,
lenyugszik
17 óra 40 perckor.
Az év 41. napja,
hátravan 324 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ELVIRA,
holnap BERTOLD
és MARIETTA napja.
BERTOLD:germán eredetű, jelentése: pompával uralkodó.
MARIETTA: a Mária olasz becézéséből alakult önálló névvé. Jelentése ismeretlen.

Nagyobbrészt felhős
Hőmérséklet:
max.110C
min.60C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. február 9.

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8745

4,0247
1,3590
238,5330

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Magyar oktatás nélkül a beresztelki iskola

A sárga forgatókönyv szerint tanulnak

lában csak román tagozaton zajlik oktatás, Kisfülpösön viszont kizárólag
magyar tagozat van 12–13 óvodással
és 16 kisdiákkal. Előkészítőtől negyedik osztályig összevont osztályokban
tanulnak a falubeli gyermekek.
Magyarfülpösön is van magyar
óvodai és iskolai oktatás. A diákok
nagy részét a mélyszegénységben élő
gyermekek számára működtetett SziNagy Székely Ildikó
várvány Ház lakói teszik ki.
Az iskolaigazgatót arról is megkérA beresztelki óvodába hozzávetőlegesen 14 magyar és 12 román gyerek deztük, mennyire vált be az internetes
jár. A községközponti általános isko- oktatás a községben.

Az alacsony – ötnél kisebb – diáklétszám miatt – két éve megszűnt a magyar iskolai oktatás
Beresztelkén. Jelenleg csak az
óvodáskorú magyar gyermekek
tanulhatnak anyanyelvükön a
községközpontban – tudtuk
meg Negrea Aurelian iskolaigazgatótól.

– Ötven táblagépet osztottunk
ki a gyermekeknek, így az eszközhiány nem jelentett akadályt. Pár kivétellel minden tanulónak sikerült
felzárkóznia az új oktatási formához – összegzett az intézményvezető, akitől azt is megtudtuk, hogy
Beresztelkén hétfőn a sárga forgatókönyv szerint indult a második
félév: az elemi osztályosok és a nyolcadikosok az iskolába bejárva, az ötödikesek, a hatodikosok és a hetedikesek otthon, a számítógép előtt
folytatják a tanulást.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Új menetrend szerint közlekednek
az autóbuszok

Február 8-tól, az iskolai tanítás újrakezdésével Marosvásárhelyen új közlekedési menetrend lépett érvénybe, amely
megtalálható a közszállítási társaság honlapján, a
http://www.transportlocal.ro/linii-urbane/ címen. A menetrendet rövidesen az autóbusz-megállókban is kifüggesztik.
Két új vonalat – az 1-est és a 2E-t – iktattak be, amelyek kizárólag a diákok szállítására szolgálnak. Az 1-es és a 2E
Meggyesfalváról indul, és eltérő útvonalon a nagy kórházig
közlekedik, majd onnan vissza. A vállalat minden intézkedést meghozott a diákok biztonsága érdekében, a koronavírus-fertőzés elkerülésére. A buszokat fertőtlenítik és
fertőtlenítőszerrel látják el. A maszkviselés kötelező.

Érvényesek maradnak
a lejárt személyik

A 2020. március 1-jétől lejárt személyazonossági igazolványok a veszélyhelyzet ideje alatt, valamint annak lejárta
után 90 napig érvényesek maradnak – olvasható a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján közzétett értesítőben. Marosvásárhelyen a személyazonossági
igazolványok kibocsátására vonatkozó kérelmeket előzetes
időpontkérés alapján lehet benyújtani. Időpont a 0265-250391-es telefonszámon hétköznap 8 és 16 óra között, illetve
a polgármesteri hivatal honlapján (www.tirgumures.ro) igényelhető. Bár a személyazonossági igazolványok kibocsátási határideje legtöbb 45 nap, a Marosvásárhelyi
Lakosság-nyilvántartó Hivatal ezt 48 órára csökkentette a
személyazonosító kártya, valamint 24 órára az ideiglenes
személyazonosító kártya esetében.

Minden hónap utolsó szombatján is
fogadják a véradókat

A Marosvásárhelyi Regionális Vértranszfúziós Központ hétvégén lehetőséget ad a véradásra azoknak is, akik hétköznapokon a munkájuk miatt nem tudnak elmenni a
vérközpontba. Az intézmény közösségi oldalán közzétett
felhívás szerint minden hónap utolsó szombatján, azaz február 27-én, valamint március 27-én 9–12 óra között várják
a donorokat.

Történelem-népszerűsítő pályázat
ötödikeseknek

A magyarországi Gyermekjóléti Alapítvány TIK-TOK History’5 néven pályázatot hirdet hazai és határon túli ötödik
osztályos diákok számára. A résztvevőknek egy TikTok-videót kell készíteni bármilyen műfajban a történelem tantárgy népszerűsítése céljával. A videókat március 15-ig lehet
beküldeni az alábbi e-mail-címre: magyarkulturaert@gmail.com.
A tárgyközlemény rovatban fel kell tüntetni a TikTok Wizard 2021
megjegyzést. Valamennyi szabályosan beküldött videó felkerül
a https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag/
Facebook-oldalra. Eredményhirdetés áprilisban várható. Az
első helyezett 10.000, a második 5000, a további négy helyezett 1000 forint értékű ajándékutalványban részesül. A
verseny támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Kultúráért, Oktatásért Nonprofit Kft.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Gyógyászati kurzus

Tibeti gyógyászati tanfolyamot indít a Health Support
Egészségközpont. Kiknek szól ez a tanfolyam? Elsősorban
krónikus betegeknek, akik szeretnék, hogy a gyógyszeres
kezelés mellett maguk is segítsék a gyógyulás folyamatát.
Továbbá azoknak, akik eddig tehetetlenül nézték szeretteik

RENDEZVÉNYEK
Mezőség mosolya

A Maros Művészegyüttes február 10-én, szerdán, ma
19 órától a Mezőség mosolya című folklórműsort viszi
színre a kövesdombi székházban. A műsorban megidézett ,,táncos” falvak: Alsótök, Girolt, Bonchida, Válaszút, Kide, Bálványoscsaba, Szék, Mezőkeszü,
Magyarpalatka, ugyanakkor Borsa-völgyi dallamok is
felcsendülnek az előadáson. Rendező-koreográfus:
Varga János. Énekel Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes zenekarának kíséretében.

Szikonyország eltűnőben

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésében kerül sor dr. Barabás László Szikonyország
eltűnőben című könyvének bemutatójára. Dr. Barabás
László parajdi néprajzkutató legújabb tanulmánykötetét ezúttal Marosvásárhelyen mutatják be. A szerző
sóvidéki írásaiból, közléseiből válogatott terjedelmes
művét február 11-én, csütörtökön 17 órától P. Buzogány Árpád szerkesztő méltatja a Maros Művészegyüttes Arany János utca 2. szám alatti székhelyén.

Online felolvasás a Maros Megyei
Könyvtárban

Minden évben február elején – idén 3-án – ünneplik,
ünnepelték világszinten a felolvasás napját. Romániában az együtt olvasás nemzetközi napjaként emlékeznek meg az írás és olvasás ismeretéhez való emberi
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szenvedését, és szeretnének konkrétan segíteni rajtuk.
Ajánlott életkor 28–55 év. A tanfolyam kétnapos (szombat
és vasárnap), és ingyenes (adományokat elfogadnak).
Részletek a 0744-117-278 telefonszámon vagy Facebook:
Health Support.
alapjogról, amelynek keretében február 10-én különböző rendezvényeket tartanak. A Maros Megyei
Könyvtár február első tíz napján szervezett felolvasóeseményeket, ezúttal online. Meghívottjaik között voltak könyvtárosok, ismert személyiségek,
kultúremberek, tanárok, politikusok, intézményvezetők, idősebbek, fiatalabbak és gyerekek. A Könyv, irodalom és könyvtár című online eseményen felolvasott
mások mellett Cristina Covaciu, Gáspárik Attila, Gavril
Cadariu, Ötvös Koppány Bulcsú, Iulian Praja, Barabási Attila Csaba, Iulian Boldea, Vida Gábor, Dimitrie
Poptămaş, Mara Togănel prefektus, Péter Ferenc megyei tanácselnök és Soós Zoltán polgármester is.
Felolvasásukat a könyvtár Facebook-oldalán –
www.facebook.com/bibliotecamures – tették közzé, és
az elkövetkezőkben bárki megtekintheti.

Dicsőszentmártoni borverseny

A Szent Márton borlovagrend február 18-20. között a
járványügyi óvintézkedések betartásával szervezi
meg a borverseny szakmai részét a dicsőszentmártoni Három Fenyő vendéglőben. A bormintákat február
15-16-17-én kell benyújtani a megszokott helyeken,
saját telefonszám kíséretében, tavalyi áron (mintánként 15 lej). Dicsőszentmártonban a bormintákat a
múzeum alatti székhelyen, a 3-as ajtónál lehet leadni
14-18 óra között. Az ünnepi vacsora a járványügyi
korlátozások miatt elmarad, a megértést előre is köszönik. Az aranyéremmel díjazott borok tulajdonosait
telefonon értesítik, és szombaton 13 órára várják a
díjkiosztásra a verseny helyszínén.
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Várólistákat vezetnek be az oltási előjegyzésnél

Várólistákat vezetnek be a koronavírus elleni oltás internetes előjegyzési portálján, a feliratkozókat pedig SMS-ben vagy emailben értesítik arról, hogy
mikor kerülnek sorra az általuk
kiválasztott oltóközpontban – jelentette be keddi sajtóértekezletén Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, az oltási kampány koordinátora.

Az egészségügyi dolgozók után az oltáskampány mostani második fázisában
a 65 év felettieket, a krónikus betegeket
és a kulcsfontosságú ágazatok dolgozóit
oltják be, de a vakcinahiány miatt az
utóbbiak korábban lefoglalt időpontjait
átütemezték, az előjegyzési portálon
pedig már hetek óta nem lehetett időpontot foglalni.
A koordinátor elmondta: kénytelenek
voltak az előjegyzéseket korlátozni,
hogy biztosítani tudják a 65 év feletti és

veszélyeztetett emberek oltását, valamint az emlékeztető vakcina beadását
mindenki számára, aki az első adagot
már megkapta. Szerdától azonban újra
megnyitják az előjegyzési lehetőséget a
második szakaszban oltásra jogosult valamennyi társadalmi csoport számára –
ígérte.
Romániába eddig csaknem 1 millió
236 ezer adag koronavírus elleni vakcina
érkezett az EU-ban jóváhagyott oltóanyagokból. Bár az előjegyzés során a
jelentkező nem választhatja ki, melyik
gyártó vakcináját akarja megkapni, aki
ragaszkodik valamelyikhez a három oltóanyag közül, elérheti célját.
A módszert maga az oltáskampány
vezetője magyarázta el. Gheorghiţă rámutatott: a rendszer nem közli ugyan a
jelentkezővel, hogy az általa kiválasztott
oltóközpontban melyik vakcinát használják, de ezt ki lehet következtetni
abból, hogy hány nappal később kell a

második adag beadására jelentkezni. A
Pfizer/BioNTech készítményéből 21
nappal, a Modernáéból 28 nappal, az
AstraZeneacáéból pedig 56 nappal később adják be az „emlékeztető” oltást.
Akinek fenntartásai vannak azzal a
gyártóval szemben, amelynek a termékét
az illető oltóközpontban használják, lemondhat az előjegyzésről, és másutt is
próbálkozhat, persze fennáll a veszélye,
hogy sehol sem talál már szabad időpontot – magyarázta a koordinátor.
Az országban több mint 660 ezer embert oltottak be koronavírus ellen, közülük 230 ezren a második, „emlékeztető”
dózist is megkapták. Gheorghiţă szerint
ezzel Románia most a harmadik helyen
áll az Európai Unióban a száz lakosra
jutó beoltottak száma tekintetében.
Az előjegyzési portálon jelenleg 529
ezer embernek van előjegyzése az első,
884 ezernek pedig a második adag oltásra. (MTI)

és hány szűrővizsgálatnak kell alávetniük magukat Nagy-Britanniába érkezésük után.
A BBC rádió nem hivatalos értesülése
szerint az elképzelések között szerepel,
hogy a külföldről érkezőknek a karanténidőszak második, majd nyolcadik
napján is koronavírustesztet kellene végeztetniük.
Arról sem hangzottak el még részletek, hogy ezeknek a szűrővizsgálatoknak
a költségei kit terhelnének.
A minisztériumi szóvivő közölte: az
intézkedést hamarosan teljes egészében
ismertetik. A brit kormány három hete
érvényben lévő rendelkezése alapján
a külföldről Nagy-Britanniába utazóknak indulásuk előtt is el kell végeztetniük egy koronavírustesztet, és csak e
szűrővizsgálat negatív leletének felmutatása után kezdhetik meg utazásukat.

Ezt a koronavírustesztet az indulás
előtt legfeljebb 72 órával lehet elvégeztetni.A külföldről érkezőket a negatív
koronavírus-szűrési lelet sem menti fel
a kötelező tíznapos nagy-britanniai karantén alól, sőt a kedden bejelentett
újabb intézkedés alapján ezen időszak
alatt kell majd elvégeztetni az újabb koronavírustesztet.
A brit kormány nemrégiben átmenetileg minden országból megszüntette a karanténkötelezettségtől mentes beutazás
lehetőségét az Egyesült Királyságba,
azokból az országokból pedig, amelyekben tömegesen tűntek fel új koronavírusvariánsok, teljesen megtiltotta a
beutazást a külföldieknek.
A tilalom a legtöbb dél-amerikai országra és Afrika déli államaira, valamint
– szoros dél-amerikai, főleg brazíliai
utazási kapcsolatai miatt – Portugáliára
vonatkozik. (MTI)

A briteknél az érkezés után is kötelező lesz a teszt
a külföldről beutazóknak

A brit kormány tervei szerint a
külföldről Nagy-Britanniába utazóknak érkezésük után is, még a
karanténidőszak alatt el kell végeztetniük legalább egy koronavírustesztet.

Jelenleg csak beutazásuk előtt kell 72
óránál nem régebbi negatív tesztet felmutatniuk.
A brit egészségügyi minisztérium
keddi ismertetése alapján a tervezett intézkedés mindenkire vonatkozik, aki
külföldről érkezik.
A szaktárca szóvivője hangsúlyozta: a
cél a behurcolt fertőzések teljes körű kiszűrése, és az esetleges újabb koronavírus-variánsok azonosítása.
Hozzátette: a tesztet még a kötelező
tíznapos karantén lejárta előtt el kell végeztetniük a külföldről érkezőknek.
A minisztériumi illetékes nem részletezte, hogy a beutazóknak milyen típusú

Az uniós főképviselő lemondását követelik
a botrányos moszkvai út után

Mózes Edith

– Megértem, hogy párbeszédet szeretnének, de ha valaki jéghokit játszik, a
másik sem balettezhet. És Moszkvában
éppen ez történt. Az orosz külügyminiszter kijátszotta Borrellt, megalázta, megtámadta az Európai Uniót és a
szövetségesünket, az Egyesült Államokat. Tehát elvártam volna, hogy Borrell
úr beismerje, mennyire megalázó volt ez
a helyzet, és hogy magától lemondjon,

A legutóbbi tájékoztatás óta 2797 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint
30.000 tesztet végeztek el – közölte kedden a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS szerint
olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem
volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel
749.434-re nőtt a fertőzöttek száma. 695.398 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Az elmúlt 24 órában
95, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról
érkezett jelentés. A GCS adatai szerint a 95 elhalálozott személy közül 91 más betegségben is szenvedett, egyiküknek nem voltak társbetegségei, három
esetben nem érkezett jelentés esetleges társbetegségekről. (Agerpres)

Áprilisban kezdődhet az oltáskampány harmadik szakasza

A hatóságok becslése szerint a Covid–19 elleni oltáskampány harmadik szakasza áprilisban kezdődhet el, amennyiben az oltóanyagok a tervezett
ütemben érkeznek az országba – mondta keddi sajtótájékoztatóján Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampányt koordináló bizottság vezetője. A katonaorvos
közölte: a hatóságok nagy figyelmet fordítanak annak
az alapelvnek a tiszteletben tartására, hogy az immunizálási kapacitás 75%-a a veszélyeztetett lakossági
rétegnek legyen fenntartva (krónikus betegeknek,
időseknek), és 25%-a azoknak, akik kulcsfontosságú
területeken dolgoznak. Valeriu Gheorghiţă arról is beszámolt, hogy az oltáskampány harmadik fázisában
750 központ irányításával 1760 ponton végzik majd
a lakosság immunizálását, és naponta több mint százezer ember beoltására lesz kapacitás. (Agerpres)

Több mint 110.000 tanügyi alkalmazott van előjegyezve oltásra

Az elkövetkező időszakban több mint 110.000 tanügyi alkalmazott van előjegyezve a Covid–19 elleni
oltásra az országos online platformon – közölte kedden Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampányt koordináló
bizottság vezetője. „Jelenleg 110 ezernél több tanügyi alkalmazott van előjegyezve oltásra a platformon, és február 10-étől kezdődően időpontot
kérhetnek az újonnan megnyitott oltási központokban
is, ahol az AstraZeneca által kifejlesztett vakcinát
kaphatják meg, természetesen, ha 55 évnél fiatalabbak” – fejtette ki a katonaorvos a Victoria-palotában
tartott sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy tekintettel az iskolakezdésre, terveznek-e intézkedéseket
a koronavírus ellen beoltott pedagógusok számának
növelése érdekében. (Agerpres)
Az elmúlt esztendőben 18,387 milliárd euróra volt tehető a külkereskedelmi mérleg hiánya, ami 1,088 milliárd euróval több a 2019-ben jegyzettnél – közölte
kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS). Az INS
statisztikái szerint 2020-ban Románia 62,175 milliárd
euró értékben exportált, ami 9,9 százalékos visszaesést jelent az előző évhez viszonyítva, míg a behozatal 6,6 százalékkal 80,562 milliárd euróra csökkent.
Az export 73,6 százaléka, illetve az import 73,5 százaléka az európai uniós államokkal folytatott kereskedelemben valósult meg, előbbi értéke 45,790
milliárd eurót, utóbbi 59,248 milliárd eurót tett ki tavaly. (Agerpres)

Az unió külügyi főmegbízottjának
menesztését kéri 60 EP-képviselő
Josep Borrell megalázó moszkvai
látogatása miatt. A levelet csak
egyetlen magyar EP-képviselő, az
RMDSZ erdélyi politikusa, Vincze
Loránt írta alá.

Borellnek magától kellene
lemondania

Közel háromezer új fertőzött

Húszmilliárd euróhoz közelít
a külkereskedelmi mérleg hiánya

Nem csitul a felháborodás Brüsszelben

Nem csitul a felháborodás Brüsszelben az uniós főképviselő, Josep Borrell
pénteki moszkvai útja után. Sokan feleslegesnek tartották a látogatást, amelyre
két nappal Alekszej Navalnij elítélése
után került sor. Ráadásul Szergej Lavrov
orosz külügyminiszter súlyosan megalázta Borrellt, amikor a közös sajtótájékoztatón megbízhatatlan partnernek
nevezte az EU-t. És még a látogatás alatt
kiutasítottak három európai diplomatát.
Egy észt EP-képviselő szerint a főmegbízottnak magától kellene távoznia, ha
nem megy, a bizottság elnökének kellene
leváltania, mert alkalmatlan az uniós érdekek képviseletére.

Ország – világ

Támasz helyett gáncs

Josep Borrell

ahogy egy másik uniós biztos, Phil
Hogan is tette ennél jóval enyhébb
ügyek miatt – mondta Riho Terras EPképviselő.
A levelet eddig 60 EP-képviselő, köztük az RMDSZ-es Vincze Loránt írta alá.
Más magyar név nem szerepel a listán,
amely azonban még nem végleges.

Oroszország nem kívánt élni
a párbeszéd lehetőségével

Josep Borrell azzal védekezett, hogy
Oroszország nem kívánt élni a párbeszéd
lehetőségével. Egy francia EP-képviselő
szerint a történtek nem az EU, hanem
Putyin vereségét jelentik, aki így próbálta elterelni a figyelmet a Navalnijügyről. Szerinte Moszkva győzelme
lenne Borrell leváltása.
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Fotó: Euronews

– Nem értem, miért akarna az Európai
Parlament győzelmet adni Putyin úrnak,
amikor ő épp most szenvedett el egy
nagy vereséget. Moszkvában van válság,
nem Brüsszelben. Bár természetesen itt
vannak véleménykülönbségek például
arról, milyen szankciókat alkalmazzanak
Moszkva ellen. Én személy szerint
Oroszország helyett inkább Putyin környezetét szankcionálnám – mondta Bernard Guetta.
A francia EP-képviselő úgy véli, az
Északi Áramlat 2. gázvezeték leállítása
csak az utolsó fegyver lehet az orosz
elnök ellen, nem pedig a legelső. Josep
Borrellnek azonban nemsokára mindenképpen szembe kell majd néznie a tagállamok külügyminisztereivel Brüsszelben. (Forrás: Euronews)

(Folytatás az 1. oldalról)
változhat –, és kiveszik belőle a kártérítés kifizetésének
határidejét is. Ez azt jelenti, hogy ha márciusra lesz szabály, akkor nyárelőig már ki is derülhet, ha valakinek
jóváhagyták a tavalyi veszteségei utáni kártérítést. De
arra nincs határidő, hogy azt mikorra szíveskedne a
kormány ki is fizetni. Miközben több milliárd eurót kaptak uniós alapokból és kedvezményes hitelek formájában is a válság következményeinek enyhítésére. Még
kiderülhet, hogy pincér hölgyek igazgatói állásba röpítése is beszámít a válságkezelő intézkedések közé, csak
nincs annyi jól fizető állami cég, hogy az összes utcára
került vendéglátóst meg lehetne ilyen módon segíteni.
De nem csak ennek az ágazatnak fog keservesen felkopni az álla, mire a kormány kegyeskedne megmenteni.
Úgy hírlik, az előző kabinet beruházásokat szorgalmazó
válságkezelő programjának is harangoztak, mert az új
miniszter ugyan nem mondta ki világosan, de minden
jel szerint le akarja állítani, majd újraindítani ezt a
programot, másik két válságkezelő csomag esetében
pedig a kifizetések lassultak le az utóbbi időben. Ahelyett, hogy segítenék, inkább gáncsolják a vállalkozókat.
Ebben színezettől független politikai konszenzus van
ebben a szép hazában.
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A polgármester megoldást ígér

(Folytatás az 1. oldalról)
amit február 8-án zárt be. Igazából
a bezárás sem kellett volna okot
adjon arra, hogy a Sylevy ne
gyűjtse össze a szemetet, ugyanis az
eredeti szerződés értelmében kötelessége elszállítani a hulladékot, s
köteles fizetni az Iridexet is. Arra
hivatkozva, hogy nem volt elég forrásuk, a város átvállalta a hulladéklerakó költségeit, ehhez minden
egyes számlánál átruházási szerződésre van szükség a város és az Iridex között. Másfelől, a Sylevy még
nem nyújtotta be a januári számlákat, hogy a város kifizethesse a
szolgáltatást. Leállt. Egyfajta zsarolás ez megint. A lényeg az, hogy 72
órán belül a kérdés megoldódik,
hogy a városban minél hamarabb
elindulhassanak a hulladékgyűjtő
autók – mondta Soós Zoltán polgármester.
– Előző beszélgetésünkben
szó esett arról, hogy a Sylevy nem a
valósan elszállított hulladékmennyiséget, hanem jóval többet számlázott le a városnak. Ezbeigazolódott?
– Amikor elkértük a szentpáli
hulladéklerakót üzemeltető Iridex
pontos kimutatását, a lerakónál 25
ezer tonna szemétmennyiség szerepelt, míg a Sylevy kimutatásában
48 ezer tonna. Ebből a 23 ezer tonnás hiányból fakadt a vita. A
mostani szigorított rendszerrel megváltoztattuk a hulladékátvétel procedúráját, hogy a leszállított
hulladék valós mennyisége kerüljön
a számlákra. A Sylevy a 23 ezer
tonnás különbözetet még nem tudta
megnyugtatóan bizonyítani. Egye-

lőre nem tudjuk pontosan, hogy hol
található ez a mennyiség, ennek az
igazolását kérjük. A cég továbbra is
fenntartja, hogy ezeket az – elsősorban törmelék – szállítmányokat
elhelyezték a lerakóban. Elképzelhető, viszont a probléma a következő: a törmelékszállításra külön
szerződést kellett volna kössenek,
ezeket a mennyiségeket és a költségeket nem terhelhették volna rá a
mostani szerződésre. A törmeléknek
nem a hulladéklerakóban van a
helye. Miközben a hulladéklerakót

üzemeltető Iridex 130 lejt számol a
lerakott háztartási hulladék tonnájáért, a törmelék elhelyezésének tonnánkénti díja meg sincs határozva.
Nem beszélve arról, hogy a 23 ezer
tonna törmeléket nem lehet lerakni
a város tudta és engedélye nélkül.
(Ezekért a szállítmányokért még bevételhez is jut a szolgáltató.) Tehát
számos jogi és gazdasági probléma
merül fel.
Ebből kifolyólag 11 millió lej értékben utasítottuk vissza a számlák
kifizetését. Az előző hónapokban a

Sylevy havi 4-5 millió lejes költségeket számolt el a városnak, s ezzel
hat hónap alatt elhasználta az egy
évre jóváhagyott keretösszeget. A
lerakott hulladékmennyiség követésével az eddigi költségek 2-3 millió
lejre csökkennek – számolt be Soós
Zoltán.
– Újabb átszervezésre kerül sor
az utcai takarítást illetően. Miről
van szó?
– A napokban meglesz a versenytárgyalás.
A város saját kezébe veszi az

Nem közölnek információt a kisebbségek nyelvén az oltáskampányban

utcai takarítást és a hóeltakarítást,
bizonyos szolgáltatásokat ki fogunk
szervezni, például a munkaerő- és a
gépkölcsönzést. Ellenkező estben
110-es létszámmal kellene bővíteni
a hulladékgazdálkodási részleget,
ami nagyon megterhelné az apparátust. Sokkal egyszerűbb munkaerőkölcsönzéshez folyamodni.
– A lakosság, a joggal aggódó és
elégedetlen olvasóink megnyugtatására elmondhatjuk, hogy Marosvásárhelyen megoldódik a hulladékelszállítás problémája?
– Megoldódik. Rövidesen elkezdődik a licit a megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer keretében. Ez az Ecolect Maros Közösségi Fejlesztési Társulásé lesz, amelyen kiválasztják azt a céget, amely
a város területén összegyűjti a
magán- és jogi személyek által termelt hulladékot. A város kezelésbe
veszi az utcai takarítást és a hóeltakarítást. A hóeltakarítás kapcsán elmondom, hogy erre a télre az előző
városvezetés körülbelül 6 millió lejt
költött volna. A mostani városmenedzsment azáltal, hogy nem fizeti
az autók és a gépek készenléti bérletét akkor is, amikor nincs havazás,
jelentős megtakarítást ért el. Eddig
500 ezer lejt fizettünk a 6 millió lej
helyett. Tehát 5,5 millió lejt nyert a
város azzal, hogy új típusú szerződéssel dolgozunk – fogalmazott a
polgármester.
A város sajtóosztálya közölte,
hogy ha a szolgáltatók nem hajlandók elszállítani, illetve fogadni a
hulladékot, Marosvásárhely pár
napon belül más megoldást talál a
köztisztasági kérdés kezelésére.
Ugyanis a város sem a Sylevynek,
sem az Iridexnek nem tartozik.

Kétnyelvű Covid-tájékoztató táblákat a magyar iskolákba

A koronavírus megelőzését célzó kétnyelvű tájékoztató táblák kihelyezését kéri a magyar oktatási
intézményekbe a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat.
Az ügyben levélben fordultak az oktatási minisztériumhoz és a Kovászna, Hargita, valamint a Maros
megyei tanfelügyelőséghez.

A többek között a helyes maszkviselésre és kézmosásra, a
személyek közti másfél méter távolság betartására intő táblák
csak román nyelven olvashatók a magyar oktatási intézményekben. A diszkriminatív és egyoldalú tájékoztatásra egy
szülő hívta fel a jogvédelmi szolgálat figyelmét. Kiemelve a
tájékoztató kampány hiányosságát, közölte: a cél az kellene
legyen, hogy a magyar gyerekek anyanyelvükön kapjanak
közérthető információkat a járvánnyal kapcsolatos egészségügyi-biztonsági előírásokról.
Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője ezzel kapcsolatosan elmondta: „Örvendünk
annak, hogy megkezdődik az iskola, de annak már kevésbé, hogy az oktatási minisztérium kizárólag román
nyelvű megelőzési tájékoztató táblákkal látta el a magyar tannyelvű iskolákat is. A felhívásban nem a tájékoztatás tényén van a lényeg, hanem annak
eredményességén, vagyis hogy a célcsoport értse is azt,
amire fel szeretnék hívni a figyelmét. Az iskolák esetében kimondottan fontosnak tartjuk, hogy magyar nyelvű
pannók is legyenek a témában, ezért az ügyben az oktatási minisztériumhoz és a tanfelügyelőségekhez fordulunk, és kérni fogjuk, a legrövidebb időn belül oldják
meg a magyar nyelvű táblák kihelyezését. A figyelmünket a tényre egy jogtudatos szülő hívta fel, amit ezúton
is köszönünk”.

Kizárólag román nyelven folyik
az állampolgárok tájékoztatása

Romániában – ahogyan Európa és a világ más országaiban – is zajlik a koronavírus legyőzése érdekében indított oltáskampány. Tekintve a diszkriminációt, ami e
téren tetten érhető, nevezetesen, hogy nem létezik magyar nyelvű tájékoztató, nem lehet magyarul regisztrálni
az oltásra, és nincsenek magyar formanyomtatványok,
amelyek kitöltése kötelező a vakcina beadása előtt, a
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordult. A szolgálat kifogásolja, hogy kizárólag román nyelven zajlik az
állampolgárok tájékoztatása a vakcinával kapcsolatosan, bár a román orvosi szaknyelv komplikált, még azok

számára is kihívás, akik kiválóan beszélik az ország hivatalos
nyelvét. Egyértelműen kitűnik, hogy diszkriminációnak vannak kitéve a magyar anyanyelvű állampolgárok, a kizárólag
román nyelvű tájékoztató főként a legnagyobb védelemre
szoruló, idősebb generációt érinti hátrányosan.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat korábban Raed Arafat
belügyi államtitkárhoz is levelet intézett, melyben kérte a magyar nyelvű tájékoztatást is, azonban az Oltáskampányt Koordináló Országos Bizottságtól azt a választ kapta, hogy
Romániában a hivatalos nyelv a román, és hogy angolul elérhetők az információk a honlapon. Továbbá a válaszlevélben
a bizottság azzal érvel, hogy a magyar nyelvű tájékoztatás a
helyi hatóságok feladata, és azok az anyagok, melyeket az
oltással kapcsolatosan elküldenek, lefordíthatók magyar
nyelvre. A jogvédelmi szolgálat felkérte a helyi hatóságokat

is, hogy tegyenek meg mindent, hogy a magyarok anyanyelvükön szerezhessenek információt a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatosan.
Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője
meglepőnek és cinikusnak tartja a bizottság által megfogalmazott választ, úgy véli, szem elől tévesztik azt az 1,3 milliós
magyar anyanyelvű lakosságot, amely szintén román állampolgár, és amely iránt az állam ugyanolyan felelősséggel tartozik, mint a román anyanyelvű állampolgárok iránt.
Benkő Erika emellett kiemelte, hogy vannak olyan országok, mint például Norvégia, ahol az ország hivatalos nyelve
és az angol mellett a vendégmunkások különféle nyelvein is
tájékoztatják az embereket, hogy biztosak legyenek abban,
teljes mértékben megértik a járványügyi helyzet kapcsán közölt információkat.



2021.február10.,szerda ______________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Nagy Attila

Másnapos ének

Anno, a Jegenyekör megjelente után,
Sorfalat álltunk, mi Bolyaisok

Az Apollo udvarán – úgy vártunk Téged!
Vigaszunk csupán néhányan voltatok:
Kányádi, Sütő és újabban te, Árpád,

In memoriam Farkas Árpád

(Nem érdekelt bennünket akkor

A Szeku sem, meg hogy még mi minden

Fenyegetett)

Zoltán Ildikó repetákat kért,

És mi, a rád csodálkozók,

Áhítattal hallgattuk, mint bukik ki szádon

Akik mertétek mindazt, a mi nevünkben is…

Az egyik nagy versed, a Lipovánok –…

Nagy tapssal fogadtunk, amint

Orra bukva az avaron, azóta is,

Beléptél késő este –

Kérés csak egy volt feléd: a verseidet mondd,
Az egész kötetet, ha lehet…

Furulyaszód, a pentaton ének

Kíséri bennünk pusztulás ellen

Megsarcolt érkezéseinket…

2021. február 8.

Megjelent a Székelyföld februári száma

A Székelyföld folyóirat 2021/2. számában verssel
jelentkezik Balázs K. Attila, Fazakas Attila, FerenczNagy Zoltán, G. István László, Korpa Tamás, Mánya
Kristóf, Papp Attila Zsolt, Sós Amália, Szente B. Levente és Szondy-Adorján György. Prózát publikál
Ádám Szilamér, Kelemen Endre, Magyary Ágnes,
Mărcuţiu-Rácz Dóra, Miklóssi Szabó István és Molnár
Vilmos.
A folytatásban közlik tavalyi diákpályázat kiértékelőjét Fekete Vince szerkesztő tollából, valamint az első
három helyezett munkáját: Nagy Zalán, Tamás Bernadett és Takács Boglárka versét.
A Forgószínpad című rovatban Vargyas Márta beszélgetése olvasható Kányádi Szilárd színész-rendezővel, a Ködoszlásban pedig Puskás-Kolozsvári Frederic
A székelyek megtelepedése Erdélyben című tanulmánya.
Az Alma Mater című rovatban Daczó Katalin be-
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olsztoj- és Dosztojevszkij-hősök, orosz dallamok,
valamint három és fél évtizednyi gyermekhang népesíti be
Kiss Klára beresztelki otthonát. A
nyolcvanadik esztendejébe lépett tanárnő életterében nyoma sincs a
magánynak, unalomnak. Derűsen
fogad, és olyan légies könnyedséggel hívja közénk a régmúlt időt,
hogy annak sötétebb árnyalataiban
is megláthassam a történéseknek értelmet adó, szelíd ragyogást.
– Kézdivásárhelyen születtem
1941. május 15-én, egy négygyermekes család legkisebbjeként. Két
bátyám és egy nővérem volt. Egy
évvel az érkezésem után édesapám
fogságba került. Öt év múlva térhetett haza, amikor már lemondtunk
róla. Én akkor kezdtem az első osztályt.
– Vannak emlékei a háborús
évekből?
– Nem messze a házunktól, a
hátsó utcában volt egy nagy bunker,
veszély esetén oda menekültünk.
Nagy gazdaságunk volt, édesanyám
baromfit, tehenet, disznót tartott.
Arról, hogy az oroszok betelepedtek
hozzánk, nincsenek személyes emlékeim. Anyám mesélt erről, azt is tőle
tudom, hogy egy alkalommal az
egyik katona kézzel-lábbal mutogatta neki, hogy vágjon le a majorságból, mert éhes. Miután teljesült
a kívánsága, hálából kitett valami
írást a házunk kapujára, ennek köszönhetően senki nem zaklatott minket.
– Milyenek voltak az iskolai
évek?
– Az elemit a szülővárosomban
végeztem. Negyedikben volt egy kiváló orosztanárom, ő szerettette meg
velem ezt a csodálatos nyelvet. Az

szélget Miklós Ferenccel, a Székelyudvarhelyi Pedagógiai Líceum (a későbbi Benedek Elek Tanítóképző)
nyugalmazott magyartanárával, az Irattárban Spaller
Árpád Az erdélyi magyar emigrációs sajtó című tanulmánya olvasható.
A Szemlében Sántha Attila Magyar Zoltánnak A magyar történeti mondák katalógusa című művéről értekezik; Gáspár Sándor az Erdélyi Magyar Képzőművészet című kiadványról; Alföldy Jenő Ilyés
Gyula Oroszország című kötetéről; Cseke Gábor
Kenéz Ferenc versválogatásairól; Máriás József a Székelyföld a 21. Században című kiadványról, Zsidó Ferenc pedig Miklóssi Szabó István Testfüggőség című
novelláskönyvéről ír.
A lapszámot Kubanek László munkái illusztrálják.
A Székelyföld megvásárolható a könyvesboltokban,
előfizethető a postán vagy banki átutalással. További
részletek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro

Erről jut eszembe

Hiába keresem az 1990. február 10-i marosvásárhelyi gyertyás,
könyves tüntetés nyomait a jeles napok naptári eseménysorában, nem
találom. Ezek szerint mégsem volt valami földrengető megmozdulás,
noha mi akkor úgy éreztük, ilyen történés részesei vagyunk. A félreértést elkerülendő, sietek pontosítani: a fejedelmi többes nem a jegyzetíró elfogultságából fakad, a „mi” Vásárhely és környéke magyarságára értendő. Meggyőződésem, hogy az a százezer, szűkebb becslés
szerint hetvenezer ember, aki azon a napon az anyanyelven zajló oktatás, a korlátozások nélküli magyarnyelv-használat érdekében felvonult, egyöntetűen élete egyik legfelemelőbb élményeként élte meg az
eseményt. Az összetartozás és az ebből fakadó erő érzése talán soha
nem volt annyira érzékelhető, mint akkor. Függetlenül attól, hogy a
várost átszelő, némán kígyózó körmenet bekerült-e a kalendáriumokba
vagy sem. Nézem a harmincegy éve készült fotókat, meghatott, elszánt,
gondolatokba mélyedt arcokat, csillogó, könnyes tekinteteket látni, és
ami még lényegesebb, sok derűs, mosolygó, bizakodó, vidám kifejezést.
Aligha gondolt valaki is arra, ami azután következett. Vagy arra, ami
azóta sem vált be az elvárásokból. És bizonyára az sem fordult meg
senki fejében, hogy akkora és olyan egységes magyar tömeg, mint az
volt, többé már sohasem mozgósítható tájainkon. Pesszimista lennék?
Nem. A prózai, illetve inkább drámai valóság mondatja ezt velem. Ne
a járványhelyzetre értsük a helyzetértékelést. Nyilván az is hosszú
ideig ellehetetleníti a tömeges megnyilatkozásokat, de én most az eltelt három évtized realitásaira, a társadalom, a közélet, a közhangulat
változásaira, változtathatatlanságaira célzok. Elég, ha csak egy olyan
kisebb kaliberű tényre hivatkozom, hogy az iskolák minapi újranyitásának kavargó katyvaszában a Mikó Imre Jogvédő Szolgálatnak
azért kell fellépnie, hogy a magyar oktatási intézményekben helyezzék
ki a tanulókat magyar nyelven is tájékoztató fertőzésmegelőző feliratokat. Szülői jelzések nyomán fordulnak az oktatási minisztériumhoz
és a megyei tanfelügyelőségekhez. Persze a szülői észrevételek, elvárások sem egységesek. Ki ezt szeretné, ki mást akar. Az sem mondható
el, hogy mindenki egyértelműen az iskolalátogatás vagy az online
oktatás híve lenne. De miben van teljes egyetértés manapság?! Aki
nyomon követi a médiát, az érzékeli, micsoda széthúzás, véleménykülönbség van az emberek, embercsoportok között, mennyi indulat
feszül, és kész robbanni a különféle társadalmakban. Hogy számíthatnánk ma már olyan hihetetlen összefogásra, mint 90-ben? Az akkori időjárás különben nem sokban különbözött a mostanitól. Akkor
sem volt hó, a hőmérséklet is inkább tavaszias volt, mint téli. De dolgozott bennünk a megújulás, a tenni akarás, a reményteljes új kezdet
heve. És csak kevesen voltak, akik úgy gondolták, leplezniük kell saját
arcukat. Ma majdnem mindenki álarcot visel, és most nem a járvány
miatt kötelező maszkokra hivatkozom, hanem arra, hogy sokan elrejtik valódi énjüket, újra egyre elterjedtebb a képmutatás. Kiveszett belőlünk a lelkesedés, pöffeszkedik az önös érdek, ugrásra kész a
félelem, bár egyelőre még erőteljesebb a közöny. Ami legalább anynyira rossz és káros, mint az előbbi. Az idő viszont megy a maga útján.
A mai már az új év 41. napja. Rövidesen a farsangot is temetjük. Február, hol a nyár? (N. M. K.)

Tanórák tiszta fénye

iskola elvégzése után mindenképpen
tovább akartam tanulni, bár erre a
családunkban addig nem nyílt lehetőség. Szerencsémre akkoriban vezették be a néptanácsi ösztöndíjat,
amit én is kiérdemeltem, így teljesülhetett az álmom. Apám, aki értelmes, jólelkű munkásember volt,
haragudott ezért, és gyakran mondogatta is édesanyámnak, hogy
szolgabírónét akar-e faragni belőlem, vagy mit? Én mindenesetre boldogan végeztem el az ötéves
kolozsvári egyetemet
– Hol kezdte a pedagógusi pályát?
– Itt, Beresztelkén. 1964-ben helyeztek a faluba, itt alapítottam családot, és azóta is itt élek, anyósomék
házában. A volt férjem ötévi udvarlás, tízévi együttlét után ,,beszerelmesedett”, és elhagyott egy másik
nőért. Még a válóperen sem jelent
meg. Azt mondtam, aki menni akar,
azt el kell engedni. Ötödikes volt a
nagyobbik lányom, másodikos a kisebbik, amikor magunkra maradtunk. Attól kezdve csak értük és a
tanítványaimért éltem. Mindkét lányom angol–orosz szakon végezte
az egyetemet. Akkoriban nagyobb
gazdaságunk volt, 60–70 nyulat és
nutriát is tartottunk. A volt férjem,
becsületére váljék, továbbra is segített, lekaszálta a füvet, ellátta a jószágot. Mivel abban az időben
kongtak az üzletek az ürességtől, az
állattartás jelentette az egyetlen
megoldást, így húsfélét, kolbászt,
májast tudtam küldeni a lányoknak
Kolozsvárra. Az egyetem elvégzése
után a nagyobbik lányom is a pedagógusi pályára lépett, egy időben

Marosvásárhelyen, a Bolyai líceumban és a Calepinus Alapítványnál
tanított. Szeretett utazni, és amikor
alkalma nyílt szakmai úton Amerikába menni, élt a lehetőséggel. Ott
ismerte meg a párját, és kint maradt. A kisebbik lányom a tanári hivatást
választotta,
jelenleg
Budapesten él. Mivel mindkét gyermekem későn alapított családot,
unokám, sajnos, nem született, viszont rengeteg kedves tanítványt
kaptam kárpótlásként.

– Hogyan emlékszik a 60-as, 70es évek beresztelki diákságára?
– Nagyon meg voltam elégedve
velük, mert rendesek, fegyelmezettek
voltak. Még a roma gyermekek is
rendesen jártak iskolába. Ötödiktől
nyolcadikig tanítottam őket. Akkoriban teljes létszámú osztályok voltak,
olyan is akadt, amelyikbe húsz gyermek járt. Igaz, volt egy év, amikor a
tanfelügyelőségtől kijött hozzánk
egy Rostas nevű illető, és rendelkezett, hogy tíz magyar ötödikes menjen át a román tagozatra, a többiek
Szászrégenbe. Ezzel megszűnt az az
osztály, de a következő évben visszaadták. Kilenc gyermek jött vissza
hozzánk hatodikba, így megvolt a
szükséges létszám. Összevont osztályokat nem fogtam ki. Három évet
Magyarfülpösre is jártam az akkoriban elhunyt iskolaigazgató osztályát tanítani.
– Az orosz köztudottan nem tar-
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tozik a könnyen tanulható nyelvek
közé. Mégis sikerült megszerettetni
a tanítványokkal?
– Határozottan. Mindig várták az
oroszórát, mert rengeteget énekeltem, játszottam velük. Egy kolléganőm nagyobb színdarabokat tanított
be a gyermekeknek húshagyókeddre, én egyfelvonásosokra vállalkoztam. Emlékszem, hogy a nagy
havazásban házhoz jöttek a tanulók,
és kérték, hogy gyakoroljunk.
– A rendszerváltás után, gondolom, megszűntek az oroszórák.
– A kilencvenes évek elején még
szerepeltek az órarendben. Amikor
már kezdtek eltűnni, átiratot kaptam
a tanfelügyelőségtől, hogy más
olyan tantárgyat is oktathatok, amiről van vizsgajegyem. A német nyelvet választottam. Szászrégenben
indult egy nyelvtanfolyam, ott frissítettem fel az ismereteimet, közben
német nyelvkönyveket vásároltam,
így pár év alatt sikerült átképeznem
magam. Volt, amikor párhuzamosan
tanítottam az oroszt és a németet,
aztán csak a német maradt. 1998ban mentem nyugdíjba, de még azon
az őszön visszahívtak. Ezután hat
évet töltöttem még a rendszerben,
2004-ig. Örök szenvedélyemről, a
tanításról azonban a továbbiakban
sem kellett lemondanom, mert mindegyre jöttek hozzám a gyermekek,
hogy segítsek nekik a felkészülésben. Péntek délutánonként és szombaton egész nap volt nálam valaki.
Olyankor a kerti munkát estére
hagytam. Néha kettesével foglalkoztam a gyermekekkel, de szívesebben
fogadtam őket egyenként, a pedagógusi pályám alatt ugyanis megta-

pasztaltam, hogy mindenki más ritmusban sajátítja el a tananyagot.
Pénzt soha nem fogadtam el a házi
németórákért. Úgy gondolom,
nekem is ingyen töltötték a tudományt a fejembe, akkor miért fizettessek meg érte másokat? Meg is
volt ezért a hála, ünnepi alkalmakkor soha nem felejtettek el felköszönteni a tanítványaim, március
8-án botanikus kertté változott az
otthonom. A világjárvány vetett
véget az itthoni németóráknak, én
ugyanis nem vagyok ,,kütyühasználó”, számítógép előtt nem tudok
tanítani. De ha bárki telefonon felhív, szívesen segítek.
– Mivel tölti a napjait, mióta elmaradtak a diákok?
– Az udvaron minden nap akad
tennivaló, fűnyírás, élősövénymetszés. Mindenféle zöldséget termesztek, a spenóttól a zöldbabig, tejes
kukoricát, murkot, petrezselymet,
így nem unatkozom. Kedvenc szabadidős elfoglaltságom a keresztrejtvényfejtés, azzal órákat eltöltök,
és a Népújságot is évtizedek óta olvasom.
– A lányai haza szoktak jönni?
– A nagyobbik két éve jött utoljára, a kisebbik a nyáron volt itthon.
De telefonon rendszeresen értekezünk. Négyszáz ingyenes perc van a
mobilomon, azt mind velük beszélem le.
A Kiss Klára otthonában tett látogatás után folyamatosan egy szószerkezet járt az eszemben: kacagó
ősz. Azt hiszem, ez foglalja össze
legigazibban az egy óra leforgása
alatt körém rajzolt nyolcvan esztendő derűs bölcsességét, azt a gazdagságot, amit a nyugdíjas tanítónő
olyan szívesen oszt meg látogatóival.
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Amerikai versenyen kaptak rangos díjat
a kolozsvári BBTE közgazdászhallgatói

Szerkeszti: Benedek István

A magyar kormány befektetőbarát
politikáját dicsérte a Ziarul Financiar

A magyar kormány befektetőbarát politikáját dicsérte keddi
vezércikkében a Ziarul Financiar című gazdasági napilap,
amely összehasonlítva a romániai és a magyarországi külföldi beruházásokat megállapította, hogy Magyarország sokkal jobb pozícióban van ezen a téren.

Cristian Hostiuc, a lap egyik vezető újságírója emlékeztetett, hogy
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter január végén jelentette be, hogy Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházását valósítja meg az SK Innovation a Fejér megyei Iváncsán, ahol
a dél-koreai vállalat 681 milliárd forintos fejlesztéssel új akkumulátorgyárat épít, ezzel 2500 embernek ad közvetlenül munkát.
Az újságíró szerint sem a román kormány, sem Klaus Iohannis államelnök napirendjén nem szerepelnek a prioritások között a külföldi beruházások, ezért is választotta a dél-koreai vállalat Magyarországot
Románia helyett. „Miközben Orbán Viktor kiteríti a vörös szőnyeget a
befektetők elé, addig a Mitsubishi Corporation a múlt héten bejelentette,
hogy bezárja a bukaresti irodáját” – olvasható a lapban.
Az újságíró emlékeztetett, hogy Magyarország – amelynek lakossága
Románia lakosságának a fele – a rendszerváltás után 87,3 milliárd euró
külföldi beruházást vonzott, ugyanebben az időszakban a kétszer nagyobb Romániába 88,3 milliárd euró külföldi beruházás érkezett. Hozzátette: az amerikaiak Magyarországon a második legnagyobb
beruházónak számítanak 11 milliárd euróval, miközben Romániában
mindössze az ötödikek 5,8 milliárd euróval, annak ellenére, hogy Románia az Egyesült Államok katonai és politikai stratégiai partnere.
„Míg a közbeszéd szerint Orbán Viktor az Európai Unió »fattya« és
Vlagyimir Putyin Oroszországával üzletel, addig a valóság az, hogy a
magyar miniszterelnök és egész kabinetje azon dolgozik, hogy minél
több külföldi befektetést vonzzon Magyarországra” – írta az újságíró,
emlékeztetve, hogy a BMW nem Romániába, hanem Magyarországra
hozza 1 milliárd euró értékű beruházását.
Az újságíró szerint Florin Cîţu miniszterelnök prioritási listájára kellene helyezze a külföldi beruházásokat, hogy „Bukarestben vörösebb
szőnyeget találjanak a befektetők, mint Budapesten”. (MTI)

Kiemelkedő szakmai teljesítménnyel „runner-up”
díjat szerzett a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának négyfős hallgatói csapata a
washingtoni Georgetown University által szervezett,
online nemzetközi esettanulmány-versenyen. A Domokos Ferenc (menedzsment, 2. év), Csenteri András
Gergely (gazdasági informatika, 2. év), György Ákos
(pénzügy és bank, 2. év) és Izsák Réka (pénzügy és
bank, 3. év) alkotta csapat a csoportfordulókban olyan
neves egyetemek csapatait előzte meg, mint a City
University of Hong Kong vagy az Universidad Panamericana, második helyet érve el a döntőbe jutó hollandiai Maastricht University csapata mögött. A
verseny döntőjét végül a kanadai University of Toronto csapata nyerte.
A McDonough Business Strategy Challenge elnevezésű nemzetközi esettanulmány-versenyre február
2-6. között került sor, online, amelyen összesen 19 világszínvonalú egyetem vehetett részt az amerikai, európai, ázsiai és ausztrál kontinens képviseletében.

Európából mindössze három csapat vehetett részt
rajta, köztük a kolozsvári BBTE-é. A diákok egy amerikai nonprofit szervezet, a Medical Society Consortium on Climate & Health számára kellett egy átfogó
stratégiát kidolgozzanak.
A BBTE hallgatói a rangos eseményen a „runnerup” díj mellett elnyerték a legjobb bemutatkozó videóért járó különdíjat is, a közönségszavazatok alapján
odaítélt People’s Choice Award-ot.
A BBTE csapatának felkészítő tanárai dr. Szász Levente, dr. Györfy Lehel-Zoltán és dr. Rácz Béla-Gergely voltak.
A kolozsvári BBTE magyar tagozatos közgazdászhallgatói másodszor hoznak el díjat a Georgetown
University gazdasági kara, a McDonough School of
Business által szervezett nemzetközi esettanulmányversenyről, miután 2019-ben a rangos nemzetközi mezőnyben szintén „runner-up” díjat szereztek. További
információk a versenyről: https://www.mcdonoughbsc.com/
(közlemény)

Lagarde a mentőcsomag
gyors végrehajtását sürgeti

Mihamarabb végre kell hajtani a koronavírus-járvány okozta
gazdasági károk helyreállítását célzó európai uniós pénzügyi
csomagot, az újraindítási alap tervszerű végrehajtása
ugyanis akár már ebben az évben növekedési pályára állíthatja az európai gazdaságot – jelentette ki Christine
Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke Brüsszelben hétfőn.

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén az Európai Központi
Bank 2020-as éves jelentéséről tartott EP-vitán Christine Lagarde aláhúzta, noha az oltóanyagok gyártása és az oltások megkezdése reményt
keltő, a koronavírus újabb mutációinak megjelenése továbbra is fenyegetést jelent a gazdaságra.
Kijelentette, a gazdasági fellendüléshez elengedhetetlen, hogy a tagországok kormányai és az uniós központi intézmények a helyreállítást
segítő EU-csomag forrásainak gyors folyósítása és a növekedést serkentő
befektetési projektek támogatása révén kiegészítsék az EKB erőfeszítéseit. A pénzügyi csomag végrehajtása a gazdasági növekedés beindítása
mellett olyan uniós célkitűzések sikeréhez is hozzájárulhat, mint az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a digitális átállás – szögezte le.
Beszédében Lagarde kiemelte, hogy az infláció az év elején jellemzően növekedést mutatott, és ebben az időszakban fontos a kiigazító monetáris politika folytatása. Ez biztosíthatja a gazdasági fellendülés
garanciáját jelentő pénzügyi finanszírozási feltételek megmaradását. Elmondta: a bizonytalanság csökkentése érdekében az EKB alkalmas pénzügyi feltételeket kíván biztosítani, hogy helyreálljon a befektetői és a
fogyasztói bizalom, mert ez az előfeltétele annak, hogy az infláció a járvány okozta válság előtti pályára térjen vissza.
Lagarde arról is beszélt, hogy a központi bankok nem felelősek az éghajlatváltozási politikákért, ugyanakkor pénzügyi és makrogazdasági következményei miatt nem hagyhatják figyelmen kívül a jelenséget.
Kijelentette: az Európai Központi Bank megbízatásának megfelelően fog
hozzájárulni a káros éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Zöld kötvényeinek arányát például növelni fogja, figyelmet fordít arra, hogy miként
jelenhet meg az éghajlatváltozás elleni küzdelem a monetáris politikában, illetve éves éghajlatváltozási jelentéseket fog készíteni – tette
hozzá. (MTI)

Az OTP Bank Románia megduplázta a LAM
Mikrohitel Rt.-nek biztosított hitelkeretet

Az OTP Bank Románia az eddigi 10.000.000 lejről
20.000.000 lejre növelte a LAM Mikrohitel Rt.-nek
biztosított hitelkeretet, így tulajdonképpen megduplázta azt a finanszírozást, amelyből a nem banki intézet az ügyfeleit támogathatja.
Románia első mikrohitelezéssel foglalkozó nem
banki pénzügyi intézménye, a LAM Mikrohitel Rt. az
1992-től működő LAM Alapítványból nőtte ki magát.
Célja a mezőgazdaság fejlesztésének támogatása, és
egy versenyképes magánvállalkozói szféra kialakulásának elősegítése.
Ennek érdekében elsősorban az erdélyi, vidéki vállalkozóknak és mezőgazdászoknak nyújt gyors és
könnyen hozzáférhető hiteleket.
„Az OTP Bank Románia már évek óta a LAM Mikrohitel Rt. partnere, és a jelenlegi kontextusban különleges fontosságú, hogy a hitelkeret megduplázásával
hozzájáruljunk a gazdaság fellendítéséhez. Így közvetve támogatjuk azokat az erdélyi gazdaságokat, kisés középvállalkozásokat, ahol töretlenül folytatódik a
munka. A 2021-es év, reményeink szerint, az újraindulásról szól, éppen ezért a megemelt összegű finanszírozással, amelynek értéke 20.000.000 lej, a LAM
Mikrohitel Rt. továbbra is fenntarthatja, fejlesztheti és
kibővítheti az általa nyújtott hitelezési szolgáltatásokat” – nyilatkozta Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója.

A saját hitelezési és szaktanácsadási tevékenységet
folyatató LAM Mikrohitel Rt. főként mezőgazdászoknak, kis- és középvállalkozásoknak, illetve egyéni és
családi vállalkozásoknak nyújt hiteleket. A hitelintézetnél a beruházási és a rövid lejáratú, forgótőkét biztosító kölcsönök mellett uniós pályázatok
előfinanszírozására, illetve termőföldvásárlásra is igényelhető hitel.
„Nagyon fontos számunkra ez a finanszírozás, ami
tulajdonképpen egy több ideje tartó zökkenőmentes
együttműködés hozadéka, hiszen enélkül a LAM nem
folytathatná a több mint 25 éve tartó mikrohitelezési
tevékenységét. A két intézmény nem konkurense egymásnak, tevékenységük inkább kiegészíti egymást,
így határozottabban és hangsúlyosabban vehetünk
részt a régió gazdaságának fellendítésében azáltal,
hogy ügyfeleink fejlődéséhez járulunk hozzá. Jelen
pillanatban a LAM Mikrohitel Rt. tíz munkapontján
szinte az egész Erdély területén tevékenykedő mezőgazdászoknak, kis- és mikrovállalkozóknak nyújt hitelt, elsősorban beruházási terveik megvalósításához”
– fűzte hozzá Kotró Adél, a LAM Mikrohitel Rt. vezetője.
Az Illyefalváról induló LAM Mikrohitel Rt. eddig
több mint 8.000 hitelt folyósított közel 65 millió euró
értékben. Jelenleg közel 1500 aktív kölcsönnel és 13,5
millió euró értékű hitelállománnyal rendelkezik.
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Vissza a megszokotthoz, vagy mégsem?

Iskolakezdés és -felújítás

Február 8-án újraindult a
hagyományos oktatás, igaz,
Marosvásárhelyen csak részben. Van, akit boldogsággal töltött el ez a hír,
viszont vannak olyanok is,
akik félve várták az iskolakezdést. Nem is csoda, hiszen a
veszély még nem múlt el, és
az átoltottság is alacsony
szinten van, a tanárok körében is, valamint hozzá kell
tenni, hogy egyes tanárok továbbra is online fogják tartani az óráikat. Tehát aggodalomra van ok, azonban
örömre is.

Nagy-Bodó Szilárd

Egy a jó hírek sorában, hogy elkezdődött a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum főépületének a felújítása.
Az iskolakezdésről és a munkálatokról Hajdú Zoltánt, az iskola aligazgatóját kérdeztük.
– Hogyan alakult az oktatás helyzete február 8-a után?
– A minisztérium kidolgozott egy
stratégiát, amiben három forgatókönyv szerepel: a vörös, a sárga és
a zöld. Jelenleg Marosvásárhelyen
a fertőzöttségi arány 1,6 körül
mozog, ezért itt a sárga forgatókönyv lépett érvénybe, tehát 8-ától
az elemi osztályok, illetve a 8.-os és
12.-es tanulók térhettek vissza az iskolákba, a többi osztálynál pedig
egyelőre az online oktatás folytatódik.
– Azon diákok számára, akik újra
a hagyományos oktatásban részesülnek, van elég hely a Bolyaiban?
Hiszen elkezdődött a főépület felújítása.
– Jelen pillanatban a Bolyai utca
felőli szárny van lezárva, ez lesz
először felújítva. Tehát a munka
nem úgy fog zajlani, hogy a teljes
főépületet egyszerre lezárják,
hanem három szakaszban történik.
Először a Bolyai utca felőli részt
fogják felújítani, majd nyáron következik a középső, és végül a
Sáros utca felőli rész. Nap mint nap

Felújítás alatt a Bolyai főépülete

Hajdú Zoltán

tárgyalunk a kivitelező céggel, és
minden egyes szakasznál ki van
számolva, hogy akkor is legyen
elég terem, ha a zöld forgatókönyv
szerint fog zajlani az oktatás Marosvásárhelyen is.
– Ha a város is a zöld zónába
kerül, akkor visszatér a délelőtti és
délutáni oktatás a Bolyaiba?
– Nem lesz erre szükség, mert
köztudott, hogy a volt bentlakás
épületének a felújítása és átadása
már megtörtént, és ott vannak új termek, ezenkívül a Bolyai utca felőli
részen, a sportcsarnok mellett van
hat új termünk. Tehát rendelkezik
az iskola annyi teremmel, hogy a
diákok visszatérhessenek, és mindenki délelőtt járjon iskolába a felújítás alatt is.
– Mikorra várható, hogy teljesen
kész lesz a Bolyai épülete?
– A múlt héten volt egy találkozó,
amelyen jelen volt az egyház képviselője és a kivitelező is. Ezen a találkozón megígérték, hogy 2022
szeptemberében kész lesz az épület,
tehát a 2022-2023-as tanévet már

egy teljesen felújított épületben fogjuk kezdeni. Az elmúlt héten többször is találkoztunk a kivitelezővel,
ő továbbra is ezt ígéri, próbálja a
határidő függvényében beütemezni
a munkát, növeli a munkások számát. Természetesen mi, az iskola
vezetősége nem látunk bele teljesen
a munkafolyamatba, de még egyszer mondom, hogy mindenki azt
ígérte, 2022. szeptember elsejére
kész lesz az iskola.
– Az épület felújításán kívül infrastrukturálisan még milyen fejlesztések lesznek az iskolában?
– Az utóbbi években nagyon sok
infrastrukturális fejlesztés történt,
és ezek folytatódni fognak. Most ha
valaki bemegy a felújított épületbe,
látni fogja, hogy az osztályokat sikerült új bútorzattal felszerelni. A
bútorzat alatt értem a diákok székeit, a padokat, a katedrát, de emellett minden osztályban nagyon nagy
teljesítményű számítógép, okostábla, kivetítő és szélessávú internet
is van. Ha a nagy épület is fel lesz
újítva, akkor minden osztályterem-

ben meglesz ez a fejlesztés. Tehát
az online oktatás és a hagyományos
oktatás ötvözetét teljes mértékben
lehet majd gyakorolni a Bolyaiban.
– A tanárok mennyire örvendenek
annak, hogy részlegesen ugyan, de
újra elkezdődött a hagyományos oktatás?
– Véleményem szerint minden
tanár örvend annak, hogy újra a hagyományos formában lehet tanítani,
mert az elmúlt évben egyértelművé
vált, hogy az online oktatás nem alternatíva, hanem szükségmegoldás,
a kettőnek az ötvözete lesz az igazi.
Nem úgy kell feltegyük a kérdést,
hogy mennyire örvendenek, hiszen
mindenkinek a legfontosabb dolog
az egészsége. Elsősorban tehát így
kell feltegyük a kérdést: tudunk-e
biztonságos körülményeket teremteni, hogy mindenkinek az
egészsége megmaradjon? Abban a
pillanatban, ahogy országos, városi
viszonylatban, vagy akár nálunk, a
Bolyaiban sikerül 100%-os biztonságot nyújtani mind a tanároknak,
mind a diákoknak, akkor, meggyő-
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ződésem, hogy minden tanár maximálisan fog örvendeni annak, hogy
visszatérhettünk. Ameddig nincs ez
a biztonság, addig mindenkiben
lesz valamennyi félelem, ez az elmúlt év következménye.
– Van néhány tanár, aki továbbra
is online tartja az órákat. Miért?
– Az országos stratégia szerint
azoknak a tanügyi kádereknek, akik
valamilyen krónikus betegségben
szenvednek, nem kötelező visszatérniük, hiszen ha fertőzés történik,
ők nagyobb veszélynek vannak kitéve, ezért nem lehet őket kötelezni.
Ennek eredményeképpen azoknak a
tanároknak és diákoknak, akik krónikus betegségben szenvednek, biztosítani kell azt, hogy online
oktatásban vegyenek részt.
– Mit érdemes magunkkal vinni
az online oktatásból?
– Egyértelműen volt pozitív hatása is az online oktatásnak. Sok új
módszert tanultunk meg az elmúlt
évben, megtanultuk használni azokat a platformokat, amelyeket eddig
nem ismertünk. Továbbá nem titok
az sem, hogy ahhoz, hogy az online
oktatást tudjuk gyakorolni, sokat
kellett dolgozni, keresgélni. Az internetes kereséseknek köszönhetően
eddig nagyon sok olyan tananyagra
találtunk rá, amelyeket a hagyományos oktatásban is használni lehet
majd a technikai eszközöknek köszönhetően. A mostani generációnak pedig sokkal vonzóbb az,
amikor a technika bevonásával oktatunk. Tehát magunkkal kell vigyük az újonnan megszerzett tudást
és tapasztalatot, a megtalált oktató
kisfilmeket, ezek mind szükségesek
ahhoz, hogy a tananyag átadása az
online eszközök segítségével az
osztályteremben is létrejöhessen.
Ha például egy kisfilmet megnézünk egy bizonyos lecke kapcsán,
szemtől szembe meg tudjuk beszélni a diákokkal, ennek a segítségével mondjuk el az adott
tananyagrészt. A technikát nem szabad kizárni az iskolából, az ott kell
legyen a hagyományos oktatásban
is.

Forrás: Facebook
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Az adó- és illetékügyi igazgatóságon is

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az online ügyintézést szorgalmazzák

Újdonság a marosvásárhelyi
adófizetők számára, hogy
négy részletben is törleszthetik a köztisztasági illetéket,
kedvezményben részesülnek
a nagycsaládosok, a fogyatékkal élők pedig mentesülnek a köztisztasági különadó
fizetése alól. A jelenlegi járványhelyzetben továbbra is
azt ajánlják, hogy aki teheti,
online programáljon az ügyintézésre, és ha van rá lehetőség, az adófizetők a ghiseul.ro
portál révén fizessék be az ingatlan- és járműadót.

Szer Pálosy Piroska

Február 8-án, hétfőn sürgősségi
eljárással döntött a marosvásárhelyi
tanács, hogy a kiszolgáltatott társadalmi csoportok támogatása érdekében módosítanak a köztisztasági
különadó szabályzatán. A marosvásárhelyi adófizetők négy részletben
is törleszthetik a köztisztasági illetéket, az utolsó részletet december
15-éig kell kifizetni. Előnyben részesülnek a nagycsaládosok, a 18
év alatti kiskorúak számától függetlenül csak két gyerek után kell a
szemételhordásért fizetni, a súlyos
fogyatékkal élők, valamint az I-es
rokkantsági fokozatba soroltak
pedig mentesülnek a köztisztasági
különadó fizetése alól. Értesülésünk
szerint az üresen álló ingatlanok

esetében egy személyre köztisztasági különadót számolnak.
A helyi adók és illetékek online
kifizetési lehetőségeiről megkeresésünkre Szövérfi László, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Adóés Illetékügyi Igazgatóságának vezetője tájékoztatott. Olvasói megkeresés nyomán kértük meg a
szakembert, beszéljen arról, hogy a
ghiseul.ro online befizetésnél érvényesül-e a 10%-os kedvezmény,
ugyanis a kifizetési elismervényen
azok, akik kifizették, nem látják
megjelenítve a kedvezmény összegét. Amint érdeklődésünkre az adóügyi igazgatóság vezetője elmagyarázta, azok esetében, akik egész
évre kifizetik az évi adót március
végéig, a tízszázalékos kedvezmény
automatikusan bele van számolva, ezért nem jelenik meg a számlán.
– Társtulajdonosok esetében
mindenik ingatlantulajdonosnak
nyilatkozatot kell benyújtania a köztisztasági különadó megállapítására, vagy elég, ha egyik tulajdonos
nyilatkozik a többi nevében is? –
kérdeztük.
– A köztisztasági különadó megállapítása végett amennyiben egy
ingatlannak több tulajdonosa van,
elegendő egyik tulajdonos nyilatkozata, ha abból egyértelműen kiderül, hogy hány személy lakik azon
a bizonyos címen, akik után szemétdíjat kell kiszámolni. Amennyiben a tulajdonosok közt nézeteltérés

merül fel, valamilyen okból nem
tudnak megegyezni, a lakás egy részét bérbe adták stb., akkor mindenki számára ajánlott külön
nyilatkozatot benyújtani az illető
házrészben lakók számáról.
– Mi a helyzet az ingatlanadó értékének a megállapításánál?
– Az ingatlanadó értékének megállapítására azonban mindenik társtulajdonosnak adónyilatkozatot kell
benyújtania, mivel a házadó értékét
a tulajdonhányad alapján számítják
ki a felügyelőség munkatársai. Időpontot egy személy foglalhat, de
mindannyian jelen kell legyenek,
azonban e-mailben is el lehet küldeni az iratokat, le kell fénymásolni, beszkennelni, s miután
elküldték és a hivatalban feldolgozták, választ kapnak arra az e-mailcímre, ahonnan érkezett. Az online
programálás előnye, hogy csökken
a várakozási idő.
– Milyen okiratok szükségesek
egy ingatlan vagy egy telek bejelentéséhez?
– Épület és/vagy telek bejelentéséhez az adó/illeték meghatározása
érdekében szükséges az adóügyi
igazolás az épületadó vagy telekadó
meghatározása érdekében, az ingatlanvásárlást igazoló okirat vagy a
haszonbérlés, ügykezelés, használat
jogviszonyát igazoló okirat eredetiben és az adófizető által hitelesített
másolat az eredetivel való megegyezőségről. Az új építésű ingatlanok esetében építkezési engedély az

Szülőföldön magyarul 2019/2020

Megkezdik a támogatások kifizetését

nyújtott igénylések kifizetését. A kései leadási dátumra való tekintettel az igénylések
két részre osztva kerülnek/kerültek jóváhagyásra.
Jelenleg az első körben jóváhagyottak számára történik a kifizetés. Mintegy 48.374
szülőt értesítenek erről nemsokára levélben.
Az értesítést figyelmesen el kell olvasni,
Rövidesen megkezdik a Szülőföldön magyarul 2019/2020. évi program keretében be- mivel tartalmazza az átutalás dátumát és a te-

Február 19. – március 26. között kerül
sor a Szülőföldön magyarul program
kifizetéseire, amely nem ábécésorrendben történik, hanem a jóváhagyott igénylések sorrendjében. Az
oktatás-nevelési támogatás összege
egy gyermek után 300 lej, a hallgatói
támogatás 40 lej.

összes melléklettel együtt, átvételi
jegyzőkönyv a munkálatok végeztével és nyilatkozat a munkálatok
valódi értékéről, mindenik irat eredetiben és az adófizető által hitelesített másolat az eredetivel való
megegyezőségről, telekkönyvkivonat eredetiben és az adófizető által
hitelesített másolat az eredetivel
való megegyezőségről, az adófizető
személyi igazolványa.
– Épület vagy telek eladása esetében milyen okiratok kellenek?
– Épület vagy telek eladása esetében szükséges az ingatlan eladását
igazoló okirat vagy olyan dokumentum, amiből kiderül az ingatlan
haszonbérlési, ügykezelési vagy
használati jogának megszűnése eredetiben, az adófizető által hitelesített másolat az eredetivel való
megegyezőségről, illetve az adófizető személyi igazolványa.
– Telefonon lehet időpontot foglalni?
– E-mailben vagy telefonon nem
lehet időpontot foglalni. A helyi
adók és illetékek megállapításához
szükséges adóbevallás benyújtása,
az adóügyi igazolás kiadására vonatkozó kérelem benyújtása és a
helyi adókra és illetékekre vonatkozó egyéb kérések benyújtása érdekében az online ügyfélfogadónál
az időpontfoglalás a www.tirgumures.ro elérhetőségen történik. Az
időpontfoglalás nem ruházható át, a
kitöltés előtt pedig a kérvényezőnek
meg kell bizonyosodnia afelől,
hogy rendelkezik az eljáráshoz
szükséges összes dokumentummal.
A kérések benyújtásának időtartama
személyenként 20 perc. Kivételt
képez a járművek adásvétele, amikor a foglalást egyetlen személy
végzi, de az ügyfélfogadónál megjelenhet az összes érintett fél. Az
időpontfoglalási űrlapon feltüntetett
adatok (vezetéknév, keresztnév,
személyi szám) és a kérvény benyújtására jelentkező személy azonosító adatai közötti eltérés az
időpontfoglalás érvénytelenítéséhez
vezet. Amennyiben nem jelenik
meg a beütemezett időpontban, a
foglalási űrlapon feltüntetett adatok
nem egyeznek, vagy hiányos a dokumentáció, az időpontfoglalás ér-

endőket, amennyiben valami probléma van a
bankszámlával. Előfordul, hogy adatot kell
frissíteni vagy dokumentumokat aláírni, esetleg bezárt számlát szükséges újranyitni a
bankban. Mindezen esetekre a levélben felhívják a figyelmet. A kifizetések február 19én kezdődnek, és március 26-ig tartanak,
minden pénteken várható ezen intervallumban. Az előző évihez hasonlóan nem ábécésorrendben történik a kifizetés.

Fotó: Nagy Tibor

vényét veszti. Az időpontfoglalás
után le kell ellenőrizni az e-mail-fiókot. A regisztrációs űrlapon feltüntetett e-mail-címre a rendszer
visszaigazolást küld az ügyfélfogadás dátumáról és időpontjáról.
– Mennyi idő alatt bírálják el az
adóbevallási kéréseket?
– Az adóbevallások és a kérések
feldolgozásának/elbírálásának határideje az iktatástól számított 45
nap. Kivételt képez az adóügyi igazolás kibocsátása, amelyet a kérvény iktatásától számított két
munkanapon belül vagy helyben állítanak ki, amennyiben azt sürgősségileg kérik. Az adóügyi igazolás
sürgősségi esetben történő kiadására vonatkozó kérelem benyújtása
előtt ki kell fizetni a sürgősségi illetéket az intézmény pénztárablakainál. A kérést benyújtó személynek
kötelező módon be kell mutatnia az
intézkedéshez szükséges összes dokumentumot. Újdonság, hogy lehetőség van online adóügyi igazolást
igényelni, amely egyenértékű a hivatal által kibocsátott igazolással. A
bélyegző és aláírás feltüntetése a
jármű forgalmi engedélyén is helyben történik. Az adóbevallást vagy
az adófizető által megfogalmazott
kérést átvevő köztisztviselő igazolást ad a kérvényezőnek, amely tartalmazza az iktatási számot és az
iktatás dátumát, valamint a megjelenés dátumát, amennyiben az adóbevallást/kérést nem dolgozzák fel,
nem bírálják el helyben.
– Van-e változás a hivatal munkarendjében?
– A polgármesteri hivatalban az
ügyfélfogadás munkanapokon hétfőtől péntekig a következő időintervallumban zajlik: hétfőn 8–14.30,
kedden 8–16, szerdán 8–14.30,
csütörtökön 8–16, pénteken 8–14
óra között; munkanapokon 12–12.30
óra között szünetel az ügyfélfogadás. Az adóbevallásokat és a
kéréseket személyesen vagy felhatalmazás alapján lehet benyújtani.
Az adóbevallásokat, a kéréseket és
a felhatalmazásokat eredetiben kell
felmutatni és benyújtani, a csatolt
igazoló dokumentumokat eredetiben és az eredeti hiteles másolatával
kell felmutatni.

Az oktatás-nevelési támogatás összege egy
gyermek után 300 lej, a hallgatói támogatás
40 lej.
Az OTP Bank kérését továbbítva, amely az
értesítő levélben is szerepel, mindenkit arra
kérnek, hogy a járványhelyzetre való tekintettel csak akkor menjenek be a bankba érdeklődni vagy pénzt felvenni, amennyiben ez
föltétlenül szükséges, avagy ha konkrétan
felszólítást kapnak arra. Igyekezzenek online,
telefonon érdeklődni, és a pénzt automatánál felvenni vagy kártyáról használni –
tájékoztatott Ady-Kovács-Ferenczi Noémi,
a Szülőföldön magyarul programkoordinátora. (szer)
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Két újabb vereséget szenvedett, és ezzel közel került a
kieséshez Marosvásárhely női
röplabdacsapata. Míg a Dinamo elleni kudarc borítékolható volt, az elvileg közvetlen
ellenfélnek számító CSO Voluntari-ral szemben jegyzett
fiaskó igencsak problematikussá tette a bennmaradási
cél megvalósítását.

Bálint Zsombor

Születésnapi ajándéknak
egy „bukta“

A megyeszékhelyi csapat edzője
és két játékosa a hazai pályán tartott
buboréktorna előtt videóüzenetet
tett közzé, amelyben arról beszéltek, hogy sikerült túltenniük magukat a koronavírus és sérülés okozta
gondokon, és jól felkészülten várják
Voluntari csapatát. Paige Alsten ráadásul a meccs napján ünnepelt 24.
születésnapjára szerette volna a sikert. Ezzel szemben az egész idény
leggyengébb teljesítményét nyújtották. Az ellenfél úgy aratott sima
győzelmet, hogy semmi rendkívülit
nem mutatott, igaz, nem tette meg
azt a szívességet sem, hogy könnyű
hibákat vétsen, mint ahogy a maros-

Kiesés fenyegeti a női röplabdázókat
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vásárhelyi játékosok, akiknek minden játszmában volt egy-egy fekete
sorozatuk.
A szerény teljesítményt azzal
sem tudta megszakítani a marosvásárhelyi kispad, hogy a második és
a harmadik játszmában minden lehetséges összeállítást kipróbált, de
akár Jovanović, akár Axinte volt az
emelő, a különbség nem látszott, elsősorban a sánc nyújtott borzalmas
teljesítményt, így Voluntari-nak
elég volt néhány labdát menteni védelemben, hogy a szükséges előnyt
minden szettben kiépítse.
Márpedig ez úgynevezett hatpontos mérkőzés volt, hiszen Voluntari
ezzel tíz ponttal vezet a Medicina
előtt, így utóbbinak most már csak
két megelőzhető ellenfele maradt a
rangsorban, a Kolozsvári U és a FC
Argeș Pitești, és minden jel arra
mutat, hogy hármójuk közül kerül
ki a két kieső az idén.

A Dinamo elleni egyetlen
pozitívum: a 15 éves Gálfalvi
bemutatkozott az élvonalban

A nem várt vereség után senki
sem gondolta, hogy éppen a Dinamo ellenében javítanak majd a
marosvásárhelyi lányok. Nem is tették! Az első labdamenetektől az
utolsóig egyértelmű volt a különb-

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi CSU Medicina – CSO
Voluntari 0:3 (18:25, 20:25, 17:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, zárt kapus. Vezette:
Cristian Șanta (Kolozsvár), Marius Ștefurac (Ploiești). Ellenőr:
Nicolae Marin (Bukarest).
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Cvijović, Ioan, Mitrovic, Jovanović. Liberó: Witt. Cserék: Szimonija, Axinte, Gerçek, Fl. Murariu.
CSO Voluntari: Cvetičanin, Roman, Filipaș, Milović, De Penha,
Babaș. Liberó: Ispas. Cserék: Teianu, Vereș.

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Dinamo 0:3 (15:25, 16:25, 13:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, zárt kapus. Vezette:
Cristian Șanta (Kolozsvár), Marius Ștefurac (Ploiești). Ellenőr:
Nicolae Marin (Bukarest).
CSU Medicina: Pavlović, Alsten, Fl. Murariu, Gerçek, Mitrovic,
Jovanović. Liberó: Witt (K. Murariu). Cserék: Axinte, Gálfalvi,
Cvijović, Szimonija.
Dinamo: Uattara, Onyejekwe, Collar, Karakaseva, Radu, Dimitrova. Liberó: Teodoro. Csere: Motroc.

ség a két csapat között, még ha néha
egy-egy jobban megkomponált támadás vagy sánc a házigazdáknak
is összejött. Összességében azonban a fővárosiak minden egyes
poszton jobb játékosokkal rendelkeznek, hogy csak két világklaszszist, Onyejekwét és Collart
említsünk.
Hogy mégis mondjunk valami
pozitívat is a meccsről marosvásárhelyi szemszögből: a kispad a szokásosnál többet játszatta a fiatal
belföldi játékosokat. Sajnos, Raisa
Ioan, aki egyébként is a kezdőcsapat tagja, a pénteki sérülését követően nem léphetett pályára, de
Predrag Zucović már a kezdőbe nevezte az ifjúsági Murariut, később
Axinte több lehetőséget kapott
emelő poszton, mint Jovanović, és
bemutatkozott az élvonalban Gálfalvi Tímea is, aki, akárcsak Axinte,
2005-ben születettként még a következő idényben is az U17-es válogatottba behívható játékos.
(Mindketten tagjai voltak az őszi
U17-es szerbiai Eb-n bronzérmes
csapatnak.)
A hétfői mérkőzések közül még

a Kolozsvár – FC Argeș találkozó
eredménye volt fontos marosvásárhelyi szempontból, hiszen a kiesés
elleni közvetlen riválisok találkoztak. Ez volt a pitești-iek első győzelme ebben az idényben, hiszen
korábban két meccset is zöld asztalnál nyertek meg (a CSU Medicina
ellenit is), és öt pont előnyre tettek
szert a marosvásárhelyiekkel szemben.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A bajnokság március 6-8-a között folytatódik, amikor a Medicina
éppen Pitești-re látogat, és most
már egyértelmű, hogy csak abban
az esetben reménykedhet a bennmaradásban, ha nyerni tud, és kevesebb mint öt szettben! Addig
azonban február 18-án, Kolozsváron Medgidia ellen játszik a Románia-kupában, a formába lendülés
egy utolsó lehetőségeként.

Eredményjelző

Női A1 osztályos röplabda-bajnokság:
7. buboréktorna: CSM Târgoviște – CSO Voluntari 3:0, Balázsfalvi Alba Volei – Lugosi CSM 3:1, CSM Medgidia – Bákói ȘtiinSa
3:0, FC Argeș Pitești – Galaci Belor 0:3.
8. buboréktorna:
* Marosvásárhely: Marosvásárhelyi CSU Medicina – CSO Voluntari 0:3, Bukaresti Dinamo – CSO Voluntari 3:0, Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Dinamo 0:3.
* Balázsfalva: Balázsfalvi Alba Volei – CSM Medgidia 3:1, CSM
Medgidia – Bukaresti Rapid 1:3, Balázsfalvi Alba Volei – Bukaresti
Rapid 3:0.
* Kolozsvár: Kolozsvári U-NTT Data – Bákói ȘtiinSa 0:3, Bákói
ȘtiinSa – FC Argeș Pitești 3:1, Kolozsvári U-NTT Data – FC Argeș
Pitești 1:3.
* Lugos: Lugosi CSM – Galaci Belor 3:0, Galaci Belor – CSM
Tîrgoviște 0:3, Lugosi CSM – CSM Tîrgoviște 3:2.

Szoboszlai Dominik nyerte a Magyar Aranylabdát

Szoboszlai Dominik, a Lipcsei
RB és a magyar válogatott labdarúgója érdemelte ki a Magyar Aranylabda
díjat
a
2020-as
teljesítményéért. A húszéves futballista lipcsei csapattársát, az elmúlt
két évben győztes kapust, Gulácsi
Pétert előzte meg szoros küzdelemben, míg a harmadik helyen a német
együttes harmadik magyar játékosa,
Willi Orbán zárt.
A Magyar Aranylabda kategóriában csak magyar játékosra lehetett
szavazni, függetlenül attól, hogy az
illető a hazai bajnokságban, vagy
külföldön futballozik. Szoboszlai
Dominik – aki a 2020-as esztendőben a Salzburgban szerepelt – még
egy kategóriában első lett, ugyanis
egymás után negyedszer választották a legjobb utánpótláskorú játékosnak.
A legjobb NB I-es futballista
címet Tokmac Nguen, az OTP Bank
Ligában címvédő és éllovas Ferencváros norvég légiósa kapta két klubtársát, a tavaly győztes kapust,
Dibusz Dénest, illetve Sigér Dávidot megelőzve.
A legjobb edzőnek a francia Paris
Saint-Germain másodedzőjeként
Bajnokok Ligája-döntős Lőw Zsoltot választották, aki azóta már a
Chelsea-nél tölti be ezt a posztot.
Mögötte a fehérvári Márton Gábor
és a paksi Bognár György zárt. A

magyar futballért dolgozó külföldi
szakemberek között Marco Rossi
szövetségi kapitány végzett az élen,
miután az olasz szakember vezetésével a nemzeti együttes kijutott a
részben hazai rendezésű Európabajnokságra. Másodikként a Ferencváros ukrán trénere, Szerhij
Rebrov végzett, aki 25 év után
a BL főtáblájára vezette a zöld-fehéreket.
Az nb1.hu szakportál felkérésére
ezúttal a megszokott öt kategória

mellett az évtized legjobb futballistáját is megszavazták az újságírók.
Ezt a díjat a már visszavonult, jelenleg az U21-es válogatottat irányító
Gera Zoltán nyerte, a kapus Király
Gábort és a válogatott jelenlegi csapatkapitányát, Szalai Ádámot megelőzve.
A díjat az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, a 2012-ben elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta
életre, vagyis az idei volt a 23. alkalom.

A 2020-as díjazottak

* Magyar Aranylabda díj: 1. Szoboszlai Dominik (Lipcsei RB) 152
pont, 2. Gulácsi Péter (Lipcsei RB) 144, 3. Willi Orbán (Lipcsei RB) 31
* legjobb NB I-es játékos: 1. Tokmac Nguen (FTC) 153 pont, 2. Dibusz Dénes (FTC) 93, 3. Sigér Dávid (FTC) 43 pont
* legjobb magyar edző: 1. Lőw Zsolt (Chelsea) 84 pont, 2. Márton
Gábor (MOL Fehérvár FC) 67, 3. Bognár György (Paks) 44
* a magyar labdarúgásért dolgozó legjobb külföldi edző: 1. Marco
Rossi (magyar válogatott) 166 pont, 2. Szerhij Rebrov (FTC) 142, 3.
Michael Boris (MTK) 59
* legjobb utánpótláskorú magyar játékos: 1. Szoboszlai Dominik
(Lipcsei RB) 161 pont, 2. Balogh Botond (Parma) 47, 3. Schön Szabolcs (MTK) 35
* az évtized futballistája: 1. Gera Zoltán 140 pont, 2. Király Gábor
57 pont, 3. Szalai Ádám 49 pont

A Magyar Aranylabda eddigi győztesei

Szoboszlai Dominik (b), az idei és Gulácsi Péter, a tavalyi győztes. Fotó: NSO

1998–2001: Király Gábor (Hertha BSC)
2002: Lisztes Krisztián (Brémai Werder)
2003: Szabics Imre (VfB Stuttgart)
2004–2005: Gera Zoltán (West Bromwich Albion)
2006: Dárdai Pál (Hertha BSC)
2007–2008: Hajnal Tamás (Karlsruhe, Borussia Dortmund)
2009: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2010: Dzsudzsák Balázs (PSV Eindhoven)
2011: Juhász Roland (RSC Anderlecht)
2012: Szalai Ádám (1. FSV Mainz)
2013: Huszti Szabolcs (Hannover 96)
2014: Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszkva)
2015: Király Gábor (Szombathelyi Haladás)
2016: Nagy Ádám (Bologna)
2017: Nikolics Nemanja (Chicago Fire)
2018–2019: Gulácsi Péter (Lipcsei RB)
2020: Szoboszlai Dominik (Salzburg)
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Az első száz nap

Számvetés a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban

A 2020-as helyhatósági választások egyik meglepetése
volt, hogy Márk Endre személyében – aki korábban
alpolgármester volt – ismét
magyar polgármestere lett
Szászrégennek. Beiktatásakor azt ígérte a helyieknek,
hogy dinamikusan fog fejlődni a város, amelyet felébreszt Csipkerózsika-álmából.
Azóta eltelt száz nap, ami – a
közigazgatásban tapasztaltak
szerint – elegendő ahhoz,
hogy néhány projektet elindítson, de még csak a kezdete
a négyéves ciklusnak, amely
újabb lehetőségek elé állítja a
polgármestert és csapatát.

Vajda György

– Polgármester úr, nem látatlanban vette át a város vezetését, hiszen alpolgármesterként részt vett a
helyi tanács végrehajtói munkájában. Mivel kezdte polgármesteri teendőit?
– Tisztségemet nem a hatalom
gyakorlásaként élem meg, hanem
közszolgálatnak tekintem, mert
tudom, hogy több évtizedes gondokat kell megoldani. A város fellendítésére és a közjólét feltételeinek
megteremtésére vállalkoztam, ezért
először a nem működő, egy helyben
álló ügyeket próbáltam előrelendíteni, hiszen sajnos ez volt a jellemző az elmúlt nyolc évre. Hogy
felgyorsítsuk a folyamatokat, és felzárkózzunk a fejlődő városokhoz,
első lépésként átvizsgáltuk a hivatal
struktúráját és működését, hogy
ezen változtatva hatékonyabb és
eredményesebb közigazgatásunk
legyen. Felmértük a közalkalmazottak munkateljesítményét, és felszá-

Közel száz utcát szeretnének felújítani

moltuk azokat az öncélú tevékenységeket, munkamódszereket,
amelyek nem a köz érdekét szolgálták. Az osztályvezetőkkel folyamatosan, naponta konzultáltam a
napirenden levő és a leendő projektekről. Állandó beszámolót kértem
róluk, és naponta ellenőriztem ezek
állapotát. Sikerült felgyorsítani a tevékenységeket, amelyekkel korábban
nem
törődtek,
illetve
csigatempóval próbálták rendezni.
Felszereltük GPS-szel a hivatal tulajdonában lévő gépjárműveket, és
így követni lehetett az útvonalat.
Rövid időn belül a felére csökkent
az üzemanyag-fogyasztás. Alapos
ellenőrzést követően csökkentettük
az irodai felszerelésre, papírra fordított kiadásokat, lemondtunk a fölösleges eszközök beszerzéséről.
– Tudomásunk szerint számos
terv megvalósítása a kivitelezők kiválasztására kiírt pályázati nehézségek miatt késett, másutt pedig
még el sem jutottak eddig. Miként
próbáltak rendet teremteni ezen a
téren, felgyorsítani e folyamatokat,

tudva, hogy Romániában bonyolult
a közbeszerzési eljárás?
– A meghirdetett pályázatokra
legkevesebb három árajánlatot kértünk, ami igazodik a piaci árhoz és
a minőségi követelményekhez. Sajnos, az utóbbi években a közbeszerzéshez személyes érdekek fűződtek.
Tisztáznunk kellett a félbehagyott
és elhanyagolt Kerekerdő szabadidőközponttá alakításának tervére
vonatkozó jogi hátteret. Mint ismeretes, az ügy nyolc éve húzódik.
Kora tavasszal hozzáfoghatunk a terület kitisztításához, és önerőből kialakítunk a szászrégeniek számára
egy kellemes, családcentrikus szabadidőközpontot, parkot. Ezzel párhuzamosan a Maros-parton sétányt,
kerékpárutat hozunk létre a Román
Vizek ÖV-vel közösen, mivel a

partszakasz az ő igazgatásuk alá tartozik. A kampányban megfogalmazott egyik célunk az alternatív
közlekedési eszközök használatának szorgalmazása, ennek része ez
is, és újraszervezzük a közszállítást
is.
– Fontos a lakossággal való kapcsolattartás, hiszen a visszajelzésekből lehet igazán megítélni, hogy
melyek az elvárások. A kampányban is voltak ilyen találkozók, és
nem titok, hogy ennek alapján állt
össze a programterv.
– Beiktatásom óta minden egyes
lakossági panaszt kivizsgáltunk, a
legrövidebb idő alatt megoldást találtunk rájuk, és értesítettük az érintettet az ügy kimeneteléről.
Fontosnak tartottam, hogy rendet
teremtsünk a közszolgáltató vállalatnál is, ezért egyeztettünk a
RAGCL vezetőségével. A hosszú
távú, jó együttműködés érdekében
sikerült megszüntetni a szolgáltató
által felfújt, irreális számlázásokat
az önkormányzat számára. Kitartó
utánajárással felszámoljuk a Görgé-

nyi út melletti illegális szeméttelepet. Február közepéig a szolgáltató
köteles megtisztítani a területet. Ide
tartozik az is, hogy végre hosszú
távra szerződést kötöttünk egy külsős céggel, amely felvállalta a hóeltakarítást és az utcák leszórását
csúszásgátló anyaggal. Továbbra is
arra törekszünk, hogy kulturáltan,
udvariasan szolgáljuk ki az ügyfeleket.
– Polgármester úr, a beiktatása
óta eltelt száz nap alatt milyen látványos eredményt ért el?
– Többet is, ezek közül megemlíteném a Kaufland áruház felé vezető út átalakítását. Fontos volt
számomra, hogy a téli ünnepek előtt
elkészüljön, hogy tehermentesítsük
a forgalmat a környéken. Tavasszal
folytatjuk a munkát, amikor hozzáfogunk a Herbus és az Akácos utca
teljes felújításához. Azért is sürgős
számunkra mindkét utca felújítása,
mert márciusban megérkeznek az
első vadonatúj, hibrid autóbuszok.
Végéhez közeledik az – Országos
Beruházási Társaság (CNI) által finanszírozott – nagypiaci csarnok
felépítése. Reméljük, hogy a három
évvel ezelőtt elkezdett munkával tavaszra elkészülnek, és használatba
adhatjuk a csarnokot a kereskedőknek. A befektetés, a munkálatok és
a kivitelezés nem az önkormányzat
hatáskörébe tartozott, azonban az
átvétel után a csarnok körüli tereprendezést nekünk kell elvégezni.
Ennek elkészítettük a tervét. Talán
az év végére lesz szembeötlő, hogy
a városközpontban műszaki csatornákat építünk ki, ahova – elsősorban az Electrica Rt.-vel történt
megegyezés alapján – az utcai villanyvezetéket elhelyezzük, így nem
rontják majd a városképet a villanyoszlopokon lógó kábelek. December végéig elkészült a városközpont felújítására vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány. Szeretnénk korszerűsíteni az utcákat a

A Kerekerdő – itt lesz a szabadidőpark

Fotó: Vajda György

járdák és az útburkolat teljes felújításával, miután elkészülnek a műszaki csatornák, ehhez azonban
közel 100 utcát kell telekelnünk. Ez
is óriási munka. Többéves huzavona után mérföldkőhöz érkezett a
központban levő egykori Patria
mozi helyzete. Aláírtuk az épület

A malomárok partjára kerékpárutat terveznek

teljes felújítására és bővítésére vonatkozó finanszírozási szerződést.
Az Országos Fejlesztési Ügynökség
(CNI) 11.630.124,96 lejt fordít rá.
Ígéretük szerint másfél év alatt elkészülnek a felújítással. Megemlíteném, hogy lépéseket tettünk
fedett uszoda és nyári strand létesítése érdekében. A két sportlétesítmény a jelenlegi strand helyére
épülne. Készülnek a tervek. Emellett egy konzultáns cég segítségével
a finanszírozási forrásokat keressük
a helyi termelőknek és kézműveseknek a központi parkban létesítendő vásártér kialakítására. A
vásárokat minden hónap végén szeretnénk megtartani.
– Milyen kisebb, de a szászrégeniek számára hasznos munkálatokat
sikerült még elvégezni?
– Az utóbbi időben sokan jelez-

ték, hogy a Rózsa-patak mentén
levő, évek óta építkezési engedély
nélkül felhúzott közélelmezési egységek – és nem csak – a szennyvizet
a patakba vezetik, így elviselhetetlen a bűz a környéken. Kivizsgáltuk
a helyzetet, és hamarosan rendezzük ezt a több évtizedes ügyet, ami
fontos a környéken lakók számára.
Ahogy megengedi az időjárás, hozzáfogunk a Rodnei lakónegyed
megrongálódott piskótakővel burkolt főutcájának a rendbetételéhez.
Ugyanitt új játszótéri bútorzatot helyezünk ki. Jelenleg folyamatban
van a játszóterek tervezése. Arra
kértem a helyi rendőrséget, hogy
pontosan, felelősségtudattal végezzék a hatáskörükhöz tartozó feladatokat. A segítségükkel sikerült
kidolgozni az új parkolási szabályzatot, amivel megoldható a jelenlegi rendezetlen városi parkolás.
Reményeim szerint márciustól lép
hatályba az átdolgozott tervezet, új
díjakkal és a szabályok betartását
szigorúbban ellenőrző rendszerrel.
– Mennyi pénzhez sikerült eddig
hozzájutniuk, és milyennek ígérkezik a 2021-es költségvetés?
– A beruházásokra tételenként a
következő pénzösszegeket sikerült
pályázati úton lehívni: a Patria
mozi felújítására 10.804.598,81
lejt, a radnótfájai bölcsőde bővítésére 2.618.092,00 lejt, a Petru
Maior Iskolaközpont korszerűsítésre 5.985.065,00 lejt, a Bogdan
Florea Iskolaközpont felújítására
23.144.923,00 lejt. A 3-as napközi

munkálataira 4.154.815,62 lejt költhetünk. Az Axente Sever, a Herbus,
az Akácos és a Mező utcák teljes
felújításának értéke összesen
31.709.344,61 lej. Egy korábbi beszélgetésben említettem, hogy új
helyet kap a Kohl István múzeum,
amelyet egy csatolt terv keretében
az Ifjúsági park felújításával együtt
valósítunk meg. A két beruházás
összértéke 23.285.599,38 lej. Központi támogatással az iskoláknak
számítógép-felszerelést vásárolunk 11.889.441,40 lej értékben.
A közvilágítás korszerűsítésére
1.071.023,07 lejt, a Metalul labdarúgópálya felújítására 4.500.000 lejt
költünk. Folytatjuk a Herbus utcai
szociális tömbházlakás építését.
Erre 7.552.446,08 lejt kaptunk, és
ide sorolnám még a hivatal digitalizálását, amelyre pályázat alapján
2.215.023,20 lejt fordíthatunk.
Az irány továbbra is a fejlődés, a
profizmus, a rövid és hosszú távú
tervek, a feladatok szakszerű kezelése, az itthon maradás ösztönzése
és az életszínvonal növelése a városban. Továbbra is hangsúlyt fektetünk az önkormányzat gazdasági
stabilizálására. A gazdasági körülményekhez igazítjuk belső szabályzatunkat. Keressük a bevételt növelő és kiadást csökkentő megoldásokat. Ennek a gazdaságosságnak a
szellemében állítjuk össze a 2021es költségvetést is, ami sokban
meghatározza, hogy mit tervezhetünk és végezhetünk el az idén. Ez
még folyamatban van, így erről
még nem nyilatkozhatom.
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Közvélemény-kutatás és statisztikai
adatok az oktatás minőségéről

A Fenntartható Románia projekt
keretében végzett közvéleménykutatás szerint a válaszadók többsége (59%) úgy véli, hogy a
romániai egyetemi oktatás minőségi, de csak egyharmada elégedett
az oktatási rendszer egészének minőségével.
A felmérésben résztvevők többsége (több mint 50%) úgy értékeli,
hogy a romániai iskolák esélyegyenlőséget kínálnak minden
gyermek számára. Ennek ellentmondanak a konkrét adatok, különösen azok, amelyek a járvány
idején az oktatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatosak, amelyek szerint elég nagyszámú gyermeknek
(az illetékes intézmények szerint
egymillió) nem volt hozzáférése az
online oktatáshoz. Ezenkívül az iskolai lemorzsolódás földrajzi megoszlása középiskolai és szakiskolai
szinten jelentős eltéréseket mutat:
az INS 2018-as adatai szerint a
legalacsonyabb az arány Bukarestben (1,7%), a legmagasabb a középső régióban (3,3%), illetve a
nyugati (3,2%) és délkeleti (3%)
régióban.
Az állampolgárok elégedettek
az alapfokú oktatással (52%), ahol
a lemorzsolódás a legkisebb
(2018-ban 1,6%). Ugyanakkor
50% saját vagy gyermeke tanulmányait az Európai Unió más országában végezné.
A válaszadók kevesebb mint
fele (48%) szerint az oktatási rendszer eredményes, míg csak 31%
elégedett vele, ami átfogó kritikai
értékelésről árulkodik, és amely

megfelelő közpolitikát követel
meg a bizalomhiány pótlására.
Ezenkívül negatív az értékelés:
42% állítja azt, hogy a szakképzés
minőségi, 40%-nak ugyanez a véleménye a középiskolai, és 38%nak a líceumi oktatásról.
Az emberek általában elégedettebbek az egyetemi és az alapfokú
oktatással (az oktatási ciklus kezdő
és végpontjaival), és sokkal kritikusabban viszonyulnak a köztes
szakaszokhoz. A középiskolai és
líceumi oktatásról alkotott véleményt a PISA-tesztekkel, a lemorzsolódás arányával, a romániai
oktatási rendszer két sebezhetőségével igazolják. A válaszadók
csaknem egynegyede (24%) szerint az oktatási rendszer jobb helyzetben van, mint öt évvel ezelőtt.
Ezeknek az értékeléseknek az
alapja nem annyira szociáldemográfiai, mint inkább az ország helyzetének általános értékelésével
függ össze. Azok, akik úgy gondolják, hogy az ország jó irányba
halad, pozitívan értékelik az oktatási rendszert is.
Az adatokat közvélemény-barométeren keresztül gyűjtötték össze
a Fenntartható Románia projekt
keretében, amelyet a kormány főtitkársága léptet életbe a Fenntartható Fejlődés Főosztályon keresztül, és amelyet az Európai Szociális Alap társfinanszírozott a
2014–2020 közötti közigazgatási
kapacitás operatív program révén.
Az eredmények megtekinthetők
a romania-durabila.gov.ro weboldalon. (közlemény)

A kincstárjegyek
februárban is
megvásárolhatók

AKözpénzügyiMinisztériumfebruár8-átólújabbkincstárjegyeketbocsátkialakosságszámára,1,3és5éveslejárattal,évi3,3,3és3,45%-oskamattal.
Akincstárjegydematerializáltértékpapír,egydarabnominálisértéke1lej.
AkincstárjegyeketazÁllamiKincstárkirendeltségeinél,
valamintaRománPostaRt.postahivatalaibanlehetmegvásárolni:
–2021.február8–23.közöttazÁllamiKincstárkirendeltségeinél;
–2021.február8–23.közöttaRománPostavárosipostahivatalaiban,február8–22.közöttpedigavidékipostahivataloknál.
Akincstárjegyátruházható,ésidőelőttiskiváltható,egyegyszemélytöbbszörisvásárolhatbelőle.
Azebbőlszármazójövedelemadómentes.
Akincstárjegyeketazokatermészetesszemélyekvásárolhatjákmeg,akikajegyzésidőpontjábanbetöltöttéka18.
életévüket.
Abefektetendőösszegbármekkoralehet,nincshatármegszabva.
Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll
kérniajegyzettösszegsemmisneknyilvánításátegyerrevonatkozókérvénybenyújtásával.
Akincstárjegytulajdonosánakelhunytaeseténatulajdonjogazörökösöketilletimeg,akikigazoljákörökösiminőségüket.
Apolgárokélénkérdeklődésttanúsítanakezirántabefektetésiformairánt.
AKözpénzügyiMinisztériumabefektetettpénztaköltségvetésideficitfinanszírozásáraésazállamadósságújrafinanszírozásárafordítja.
Ajegyzésútmutatóját,illetveazesetlegesmódosításokat
awww.mfinante.ro(Datoriepublicărovat),awww.comunicatii.gov.ro és a www.posta-romana.ro honlapokon teszik
közzé.
A közönségszolgálati és sajtóosztály

MISSISSIPPI
SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás
professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg
mosása helyszíni
kiszállással.
Kanapé-,
ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb
információkért hívja
bizalommal
a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS
KIADÓ igényesnek bútorozott, saját
hőközponttal és termopán ablakokkal
rendelkező, felújított garzon (újonnan
festve, parkettezve, csempézve) Marosvásárhely főterén, a Primăriei utcában, a polgármesteri hivatal
mellett. Tel. 0741-406-028. (10677-I)
KIADÓ hosszú távra háromszobás
tömbházlakás
a
November
7.
negyedben, közel az orvosi egyetemhez.
Érdeklődni a 0743-864-939-es telefonszámon. (10708)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22451-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogosmunkát, szigetelést, csatornakészítést
és bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)
FAMETSZÉST, permetezést vállalok.
Tel. 0770-621-920. (10712)

VÁLLALOK mindenféle építkezési
munkát, fametszést. Autót vásárolok
ócskavasnak.
Tel.
0741-352-972.
(10725)
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést
bármilyen anyagból, ácsmunkát, cserépforgatást, festést, meszelést, szigetelést stb. Tel. 0742-344-119.
(10727-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a
havadi születésű ADORJÁNI
LÁSZLÓRA halálának első
évfordulóján. Emlékét örökre
szívünkben őrizzük egy életen
át. Bánatos felesége, két
gyermeke és azok családja.
Nyugodj békében, drága Apu!
(10704-I)

Édesapám,
ADORJÁNI LÁSZLÓ emlékére
Hogy egy édesapa milyen
drága kincs, csak az tudja,
akinek már nincs.
Drága jó szívét áldd meg,
Atyám, s köszönöm, hogy ő
lehetett az én drága édesapám!
Szerető lánya, Kati. (10704-I)
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Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk? Nem sokat
kértem, csak hogy gyógyuljon meg, s élje azt át velünk, mit ő
már nem élhet meg. Gyönyörű szemében a fény még
csillogott, még az utolsó napokban is csak mosolygott.
Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt, semmi mást nem
akart ő, csak élni még. Küzdött, míg tudott, míg volt ereje, de a
végzet őt is utolérte.
Hosszú útra ment most 18 éve, 28 évesen
MAGÓ RÓBERT-ISTVÁN.
A csillagok szeretik őt, vezetik útját, amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öregkort, mely csodás és szép, álmodja meg
azt, hogy még mindig velünk él. Súgják meg a csillagok
üzenetünk…, hogy szeretünk. Mondják meg azt, hogy
sohasem feledünk!
Emlékét fájó szívvel őrzi bánatos édesanyja, édesapja, két
öccse, leánytestvére és családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Nyugodj békében, ROBIKA! (10705)
Fájt nézni a szenvedésed,
mégis nehéz volt elengedni a kezed.
Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, amelyet reménykedve viseltél magadban.
A te szíved pihen, a miénk vérzik,
mert a fájdalmat csak az élők érzik.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, gyermek és
testvér, az erdőcsinádi születésű
FÜZESI ANDRÁS
életének 61. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének.
Drága halottunk temetése február 11-én, csütörtökön 13 órakor
lesz az erdőcsinádi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10742-I)

ELHALÁLOZÁS

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama,
SATOCZKI ROZÁLIA
életének 92. évében megpihent.
Temetése 2021. február 10-én,
szerdán 15 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (10736-I)

Anderkó Erzsébetnek és gyászoló családjának kívánok
vigasztalódást és lelki megnyugvást a szeretett ÉDESANYA elhunyta alkalmából.
Vajda Annamária. (10731-I)

Szívünk mély fájdalmával búcsúzunk szeretett édesanyánktól,
ZÖLD LENKÉTŐL
akinek szerető szíve február 6-án
megszűnt dobogni. Nyugodj békében, drága édesanyánk, emléked szívünkben örökre megőrizzük.
Fiad, Attila, lányod, Gabriella és
családjaink. (-I)
Fájdalomtól megtört szívvel veszünk végső búcsút drága jó
nagymamánktól,
ZÖLD LENKÉTŐL
akinek szeretete beragyogta eddigi életünk. Drága mama, jóságodat soha nem feledjük, emléked szívünkben örökké élni
fog.
Szerető unokáid: Gabi, Zsolt és
családjaink. (-I)
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa,
ARDELEAN ALEXANDRU
66 éves korában eltávozott közülünk.
Isten nyugtassa békében!
A virrasztás a PAX temetkezési
vállalat termében lesz február 10én, ma 18 órakor, utolsó útjára
február 11-én, csütörtökön 15
órakor kísérjük a marosszentgyörgyi temetőben.
A gyászoló család. (-I)

Megtört szívvel vettük tudomásul jó barátunk és kománk,
KOMÁROMI ANDRÁS (Bandi)
hirtelen elhunytát. Emlékeinkben megjelenik a sok együtt
töltött,
vidám
nótázásunk,
aminek mindig Bandi volt a
középpontja. Most már tudjuk,
ilyen nem lesz többé soha.
Nyugodjál
békében,
drága
barátunk! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Csepán
Irén és János. (10729-I)
Együttérzésünket fejezzük ki
Gherman
Tímea
kolléganőnknek szeretett édesapja,
LÖRINCZI VIKTOR elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Isten
vigasztalását kívánjuk a gyászoló családnak. A kardiológiai klinika munkaközössége.
(sz.-I)
Szomorú szívvel veszünk búcsút barátunktól, KOMÁROMI
ANDRÁSTÓL. Isten nyugtassa
békében! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A gázgyári
barátok. (10745-I)
Fájdalommal búcsúzom gyerekkori és ifjúkori legjobb
barátomtól,
KOMÁROMI
ANDRÁSTÓL. Isten nyugtassa
békében! Őszinte részvétünk
testvérének, gyerekeinek és
családjuknak. Sárossy Attila és
Éva. (10745-I)
Fájdalommal értesültünk volt
kollégánk,
KOMÁROMI
ANDRÁS elhunytáról. Nyugodj
békében, Bandi! Részvétünk a
gyászoló családnak. A villamossági vállalat tervezőosztályáról a volt kollégák. (-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

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

