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Építeni és újjáépíteni

Értékmentés Küküllőszéplakon

A magyar
költészetet
ünnepelték

Az idei járványhelyzetben visszafogottabban és jóval kevesebben ünnepeltek, de a lehetőségek függvényében
megtették azok, akiknek ez fontos
volt.

____________2.
A pedagógiai
tevékenységet
erősítené

Márciusban három évre kinevezték
Ötvös Koppány Bulcsút a Maros Megyei Múzeum élére. Mint ismeretes,
Soós Zoltán korábbi igazgató polgármester lett. Az igazgatói állást jogerősen március 25-étől foglalta el a
régész.

Az új óvoda épülete

Ízlésesen felújított épületek, friss árvízvédelmi hálózat, javában zajló telekelési program, aktív közösségi élet – ez fogadott többek között Küküllőszéplakon, abban a községben,
ahol egyetlen koronavírusos beteg sincsen. A megvalósításokról, tervekről, gondokról és eredményekről Szakács Béla
újraválasztott polgármesterrel beszélgettünk.

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor

A településen SMURD-központot szeretnének

– Sikerült befejeznünk az uniós pénzből finanszírozott héderfáji óvoda
felépítését. Megkaptunk minden egyes tűzvédelmi, egészségügyi engedélyt, úgyhogy át tudjuk költöztetni a gyerekeket az új óvodába. Befejeztük a nagyszentlászlói kultúrotthon felújítását, amit ugyancsak uniós
alapokból finanszíroztunk. A kisszentlászlói kultúrotthon felújítása még
tart, de 99 százalékban az is elkészült, ezt is uniós alapok segítségével
sikerült véghez vinni. Természetesen számos esetben önrésszel is
(Folytatás a 6. oldalon)

____________4.
Be nem tartott
ígéretek

A nyilatkozó diákok többsége úgy érzi,
hogy becsapták őket. Nem vették figyelembe, hogy a tantervek megváltozása miatt éveken át hiányoztak a
tankönyveik, az új koronavírus-járvány
kitörésekor heteket veszítettek, majd
meg kellett szokniuk a digitális oktatásra való áttérést.

____________5.

Így színes a világ?

Mózes Edith

Az Enler Hernes hitelbiztosító szerint negyedévente 320 milliárd
dollár veszteséget okoz a világkereskedelemben a Covid–19-járvány,
ebből az európai turizmus 53 milliárd dollár kiesést szenved el. A
járvány a kitörése óta eltelt időszakban már akkora visszaesést okozott a világkereskedelemben, mint az amerikai–kínai kereskedelmi
háború egy teljes év alatt.
Ezzel szemben a Forbes magazin legutóbbi számában arról számol be, hogy a világ legtehetősebb milliárdosai a pandémia alatt
még tovább növelték a vagyonukat. Ennek a magyarázata valójában
az – teszik hozzá –, hogy a megváltozott életmódunk következtében
az amúgy is sikeres techcégek még több pénzt termeltek.
Míg tehát 2020-ban a világon gazdasági válság robbant ki a koronavírus-járvány és a karanténok, a járvány okozta lezárások miatt,
miközben milliók veszítették el az állásukat, és miközben teljes gazdasági szektorok, mint például a turizmus és a vendéglátás kerültek
nehéz helyzetbe, Bill Gatesnek, Elon Musknak, Jeff Bezosnak és Warren Buffettnek tovább dagadt a bankszámlája, nőtt a vagyona.
Az amerikai Forbes magazin harmincötödik alkalommal készített
listát a világ nábobjairól. Összeállításában 2755 személy kapott helyet. Ez azt jelenti, hogy az egy évvel korábbi adatokhoz képest 660nal több embernek lett annyi vagyona, hogy bekerült a milliárdosok
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 40 perckor,
lenyugszik
20 óra 7 perckor.
Az év 103. napja,
hátravan 262 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma IDA, holnap TIBOR napja.
IDA: több germán név egybeesése. Vagy Itis harci istennő nevéből keletkezett, vagy az id
szótőből, ekkor jelentése: tevékeny, serény.
TIBOR: a Tiborc rövidülése,
amely pedig a Tiburtiusból származik. Jelentése: a Róma melletti
Tibur városából való férfi.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. április 12.

Változékony
Hőmérséklet:
max.200C
min.90C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9205

4,1335
1,3800
231,4488

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,

2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Online tanulnak a végzősök

Április 12-étől, hétfőtől a virtuális térben folytatják a tanulást
a nyolcadik, a tizenkettedik és tizenharmadik osztályos diákok. A végzős évfolyamok számára nem módosul a tanév
szerkezete, a két húsvéti vakáció között, április 29-ig online
tanulnak, majd április 30-ától május 9-éig vakáción lesznek.
A többi iskolás számára a tavaszi vakáció május 4-éig tart.
Az országos vizsgák időpontja nem változott, a nyolcadikosok június 22-e és 25-e között vizsgáznak, az írásbeli érettségi június 28-a és július elseje között zajlik. Az óvodások,
előkészítő osztályosok, 1–7. osztályosok és 9–11. osztályosok számára a második félév június 25-éig tart.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos április 14-én, szerdán
9 órától Marosvásárhelyen, a Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart
fogadóórát.

Rövid terápiás programok

A Bonus Pastor Alapítvány május 3–14. között kéthetes
rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és
felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban.
Azok jelentkezését várják, akik változtatnának alkohol-,
játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: április 26. A Maros megyeiek Deé Lukács
Évánál érdeklődhetnek és jelentkezhetnek a 0265/254-460
telefonszámon.

Halászati és horgászati tilalom

Április 9-étől, péntektől június 8-áig horgászási és halászati
tilalom van érvényben. A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Minisztérium rendelete értelmében az ívási időszakban
hatvan napig tilos mind a kereskedelmi jellegű halászat,
mind a sporthorgászat, bármilyen halfaj vagy puhatestű vízi
élőlény kifogása természetes élőhelyéről. Ebben az időszakban a megyében a csendőrség járőrcsapatai ellenőrzik
a folyóvizek és természetes tavak környékét, és bírságolnak – áll a Maros Megyei Csendőrség közleményében. A
hobbihorgászat a magántulajdonban lévő halastavakon
gyakorolható.

Közúti baleset Marosvásárhelyen

Április 12-én, hétfőn a déli órákban két személygépkocsi ütközött össze Marosvásárhelyen, a Bodoni utcában. A baleset során az egyik jármű utasa, egy középkorú nő
beszorult az autóba, az illetőt a helyszínre érkező rohammentősök szabadították ki és szállították kórházba. A két
sofőr közül egyik sem sérült meg. A baleset után a környéken lezárták a forgalmat.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A magyar költészetet ünnepelték

A magyar költészet napját 1964
óta április 11-én, József Attila
születésnapján ünneplik. Ebből
az alkalomból minden évben
irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal
és
versenyekkel
tisztelegnek a magyar líra előtt.
Az idei járványhelyzetben viszszafogottabban és jóval kevesebben ünnepeltek, de a
lehetőségek
függvényében
megtették azok, akiknek ez fontos volt.

Nyárádszeredában vasárnap délelőtt a főtéri református templomban
az istentisztelet keretében is megemlékeztek, Tőkés Attila lelkész Áprilytól és Dsidától szavalt versrészleteket
a szószéki szolgálat rendjén, majd a
helyi Deák Farkas Általános Iskola
Ferencz Örs karnagy által vezetett
gyermekkórusa adott elő megzenésített Áprily-, Kányádi-, Ady-költeményeket.
Vasárnap egy másik rendezvényre
is sor került a kisvárosban: felolvasódélutánra hívták a líra kedvelőit. Ezen
23 személy olvasta fel kedvenc költeményét, további négy kislány énekben
adott elő verset. A szervezők egyike,
Veress Tünde elmondta: szívet-lelket
melengető felolvasódélutánra készültek, még akkor is, ha a járványügyi
korlátozások miatt ennyi ember egyszerre nem fért el az adott helyiségben, ezért egymást váltaniuk kellett,
ám a redezvényt élőben is közvetítették az interneten, ezért mások számára
is elérhetővé vált. A járvány miatt a
nyárádmentiek nagyon ki vannak
éhezve a kulturális eseményekre, ezért
ez a rendezvény egyrészt hiánypótló
is volt, és nagyon sikeres is, hiszen a
közvetítés mindenkinek nyújtani tudta
az esemény valódi hangulatát. A rendezvényt az RMDSZ Nyárádszereda
kerületi nőszervezete, a Nyárádszeredai Könyvklub és a Csajok, olvassunk! nevű csoport szervezte, ez
utóbbi nyárádszeredai és környékbeli

könyvbarátokat tömörít, akik sokat és
sokfélét olvasnak, és ez a nagyon lelkes csapat sokat tett a vasárnapi rendezvény létrejöttéért.
Szovátán sem múlt el nyomtalanul
a költészet napja, ott a Szovátai Ifjúsági Szervezet vállalta fel: néhány tag
és szimpatizáns jelentkezett arra, hogy
felolvasson költőinktől, de egyik fiatal
saját költeményt is előadott. A járványügyi helyzetre való tekintettel
idén másként zajlott mindez, a szavalatokat kisfilmen rögzítették, amit a
szervezet közösségi oldalán tettek
nyilvánossá vasárnap. A SZISZ minden évben meg szokott emlékezni a
magyar költészet napjáról, és idén sem
szerették volna elnapolni. Az egyesületben jelenleg sok tehetséges, a művészetek iránt különösen fogékony
fiatal van, ezért jókedvvel és motiváltan ötletelnek és szerveznek mindenféle kulturális eseményt – mondta el
lapunknak a SZISZ vezetője, Gál
Kriszta.
A kiskendi művelődési otthon kiállítótermében is felolvasódélutánt szervezett vasárnap a Balavásárért
Egyesület. Ennek promgramfelelőse,

Kiskenden két civil szervezet tartott felolvasódélutánt

Székely Ella érdeklődésünkre elmondta: a tevékenységbe bevonták a
nemrég alakult Balavásár Községi Ifjúsági Szervezetet is. A rendezvényen
a korlátozások miatt csupán mintegy
huszan vehettek részt, számukra Székely Ella mutatta be József Attila életútja fontosabb állomásait és köteteit,
majd tucatnyi fiatal olvasott fel kedvenc költőitől, József Attila, Ady
Endre, Kányádi Sándor egy-egy költeményét adva elő. Kosztolányi szavaival: a vers néma, könyvben pedig
halott, ezért hangot kell adni neki, és
a szavalás által életre kell papírsírjából, és „ezáltal válik a költészet igazán
időbeli művészetté”. Ezért kívánták –
ha kevesebb résztvevővel is – ezzel a
rendezvénnyel is megmutatni azt,
hogy számukra fontos a magyar kultúra és költészet. Önkormányzati képviselőként Székely Ella fontosnak
tartja azt, hogy ezeket a közösségeket
megerősítsék, a községbeli civil szervezetek együttműködjenek és közös
tevékenységeket is szervezzenek, és
szeretné, ha ismét lendületet nyerne a
községi kulturális és irodalmi élet.
(GRL)

Új időpontban jelentkezik a Metszet
az Erdély TV-ben

Fotó: Oltean Adrienn

Több mint egy éve tart a koronavírus-járvány, és nemigen látni az alagút végét. Az oltáskampány mellett javában
tart a harmadik hullám, és mindegyre vírusmutációk jelennek meg. A járvány próbára teszi egészségünket és az
egészségügyi rendszert, megpecsételi a gazdaság sorsát, és

társadalmi feszültséget gerjeszt. A járvány egy évének
egészségügyi és gazdasági vonzatát, annak társadalmi lecsapódását vizsgálja az Erdélyi Magyar Televízió Metszet
című műsora új időpontban, kedden este 9 órától az Erdély
TV képernyőjén és Facebook-oldalán.

Április 13-án, kedden (ma) indítja tevékenységét a
marosszentgyörgyi koronavírus elleni oltóközpont. A
várólistára feliratkozott személyeket erről telefonos üzenetben értesítették, és az sms megérkezése után csatlakozhattak a programálási platformra. Ebben a

családorvostól is segítséget kaphattak, aki a várólistára
beütemezte őket. Ezt követően az oltás időpontját
újabb sms-ben tudatták velük – tájékoztatott
hivatalos Facebook-oldalán Sófalvi Szabolcs polgármester.

Marosszentgyörgyön is megkezdődik az oltás

RENDEZVÉNYEK

Karib-tenger kalózai, A gyűrűk ura és A rózsaszín
párduc).

Filmzene – rendkívüli szimfonikus Mesejátékok a virtuális térben
hangverseny
A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
Április 15-én, csütörtökön 19 órától rendkívüli szimfonikus koncert élő közvetítése követhető a Kultúrpalota
nagyterméből a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Concert Band együttesét
Remus Grama vezényli. Az Erdély Tv-vel közösen
szervezett koncerten híres filmek zenéje csendül fel (A
szépség és a szörnyeteg, a Csillagok háborúja, A

társulata a járványhelyzet miatt áprilisban nem játszik
közönség előtt. A betervezett mesejátékok élő közvetítésben (live stream), illetve rögzített online előadásként
követhetők. Április 16-án, pénteken 18 órától élő közvetítésben A varázstükör nézhető meg. 18-án, vasárnap délelőtt 10 órától a János vitéz látható online
rögzített előadásként, 23-án, pénteken 18 órától élő
közvetítésben a Volt egyszer egy… tekinthető meg.
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Olteán Csongor: Minden önkormányzat külön pénzügyi
alapot biztosíthat az ifjúsági szervezeteknek

Olteán Csongor MIÉRT-elnök, az Ifjúsági és Sportminisztérium államtitkára csütörtökön minden kormánybiztosi hivatalnak átiratot küldött, amelyben arra kéri őket, hogy nagyobb
odafigyeléssel kövessék a 350/2006-os számú ifjúsági törvényben előírtak betartását. Ez a rendelet kötelezi ugyanis a
megyeszékhelyeket, illetve a megyei önkormányzatokat, hogy
külön alapot biztosítsanak az ifjúsági programok támogatására, továbbá lehetőséget biztosít a többi önkormányzatnak,
hogy ifjúsági alapot hozzanak létre.

2017-ben a MIÉRT kezdeményezésére a képviselőház döntéshozó fórumként fogadta el azt a törvénymódosítást, amely
szerint a fent említett törvény értelmében minden önkormányzat elkülöníthet ifjúsági alapot. A MIÉRT által kidolgozott tervezetnek az volt a célja, hogy minden romániai település
pénzügyi forrásainak függvényében támogathassa az ifjúsági
szervezetek munkáját. Tekintettel arra, hogy addig csak a megyeszékhelyi önkormányzatok tudtak támogatást nyújtani az
ifjúsági tevékenységekre, fontos volt megteremteni a lehetőséget a kisebb önkormányzatok számára is, mert az ifjúsági
szervezetek súlyos pénzforráshiánnyal számoltak.
Olteán Csongor felhívására lényegében azért volt szükség,
mert az eddigi tapasztalatok szerint nagyon kevés önkormányzat alkalmazza a törvényt. Az államtitkár így arra kéri a megyei kormánybiztosi hivatalok (prefektúrák) illetékeseit, hogy
figyeljék és kérjék az önkormányzatokat az ifjúsági alapokra
vonatkozó törvény betartására.
„A MIÉRT nagy dolgot ért el 2017-ben, hiszen a kisebb önkormányzatoknak is lehetőségük van azóta támogatni az ifjúsági szervezetek tevékenységét. Sajnos a gyakorlat azt
mutatja, hogy az előírt pénzügyi alapot csak azoknál az önkormányzatoknál különítik el, ahol erős képviselete van a fiatalságnak. Nos, én úgy gondolom, hogy a MIÉRT nem
nézheti tétlenül ezt az „eljárást”, főleg azokban a megyékben,
ahol az ifjúsági szervezetek hangsúlyosan jelen vannak. Kolozs megyében például a mai nap folyamán több ifjúsági szervezet fejezte ki nemtetszését Kolozs Megye Tanácsának,
jelezve, hogy igényt tartanak az ifjúsági alapra” – mondta el
Oltean Csongor.

Javaslat a válságkezelésre szánt eszközök
és szolgáltatások áfamentes beszerzésére
uniós ügynökségek és szervek számára,
hogy áfamentesen importáljanak és vásároljanak olyan árukat és szolgáltatásokat, melyeket az EU-n belül egy
veszélyhelyzetre való reagálás keretében
osztanak majd szét. A kedvezményezettek lehetnek tagállamok, vagy nemzeti
hatóságok, intézmények, köztük kórházak, nemzeti egészségügyi vagy katasztrófaelhárítási
hatóságok,
illetve
katasztrófaelhárításban részt vevő magánvállalkozások.
A javasolt mentesség egyebek közt a
diagnosztikai vizsgálatokra és vizsgálati
anyagokra, a laboratóriumi felszerelésekre, az egyéni védőeszközökre, például kesztyűkre, légzőmaszkokra,
köpenyekre, fertőtlenítőszerekre és berendezésekre, illetve sátrakra, tábori
ágyakra, ruházatra és élelmiszerekre, kutatási és mentőeszközökre, homokzsá-

kokra, mentőmellényekre és felfújható
csónakokra vonatkozna. Kiterjedne továbbá az antimikrobiális szerekre és antibiotikumokra, a vegyi fenyegetések
ellenszereire, a sugársérülések kezelésére alkalmas anyagokra, ellenmérgekre,
jódtablettákra, vérkészítményekre vagy
antitestekre, valamint a sugárzásmérő
eszközökre.
Az uniós bizottsági közlemény Paolo
Gentiloni gazdaságpolitikai biztost
idézte, aki elmondta: a gyors és hatékony
fellépés létfontosságú, már most meg
kell alapozni az Európai Unió jövőbeni
reakcióit. Kijelentette, az előterjesztett
javaslat az unió belső válságkezelését
erősíti. Biztosítja a koronavírus-világjárvány elleni küzdelemre és a helyreállítás
támogatására fordított uniós források
pénzügyi hatásának maximalizálását –
közölte. (MTI)

Az üzemzavar vasárnap történt, éppen
azután, hogy előző este működésbe helyezték az új, nagyobb teljesítményű
urándúsító centrifugákat, amelyek működtetése sérti az 2015-ben aláírt, Irán
atomprogramját szabályozni hivatott
többhatalmi megállapodást. A Joe Biden
elnök vezette amerikai kormányzat az év
elején jelezte, hogy kész tárgyalásokba
bocsátkozni Iránnal, hogy megvitassák
Stano hozzátette: lehetséges, hogy az Egyesült Államok visszatérését a
szabotázs történt, de a részleteket minél 2015-ös atomalkuhoz, amelyből 2018ban Donald Trump akkori amerikai
előbb tisztázni kell a felek részéről.

elnök léptette ki az Egyesült Államokat.
Az akkori amerikai kormányzat ezzel a
lépéssel együtt újra szankciókat vetett ki
a közel-keleti országra. Az atomalku ellenzőjének számító Izrael üdvözölte a
Trump-adminisztráció ezen döntését.
Az atomalkut, hivatalos nevén a
Közös átfogó cselekvési tervet (JCPOA)
aláíró államok – Irán, az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország
és Németország – a héten folytatnak tárgyalást Bécsben az egyezmény jövőjével
kapcsolatban. (MTI)

Az Európai Bizottság javaslatot
tett arra, hogy a válsághelyzetekben az általa, valamint az uniós
szervek és ügynökségek által beszerzett, majd a tagállamok és a
lakosság rendelkezésére bocsátani kívánt termékek és szolgáltatások áfamentességet kapjanak –
közölte az uniós bizottság hétfőn.

A javaslat a válságok, például természeti katasztrófák és népegészségügyi
szükséghelyzetek kezelésére fordított
uniós alapok hatékonyságának javítását
célozza a közérdek védelmében.
A brüsszeli testület szerint az intézkedés fontosságát alátámasztja, hogy az
egyes ügyleteknél fizetendő áfa nem elhanyagolható költségtényező az amúgy
is terhelt költségvetések beszerzési műveleteiben. Az új intézkedések lehetővé
teszik majd az Európai Bizottság és más

Az EU elítél minden, az atomalku aláásására irányuló
kísérletet

Az EU elítél minden, az iráni nukleáris megállapodással kapcsolatos diplomáciai erőfeszítések
aláásására irányuló kísérletet –
jelentette ki hétfőn Peter Stano,
az Európai Unió külszolgálatának
szóvivője, miután az iráni vezetés
Izraelt tette felelőssé a natanzi
urándúsítóban vasárnap bekövetkezett üzemzavarét.

Lövöldözés volt egy párizsi kórháznál

Az elkövető motorral érkezett, és azzal is menekült el a
Lövöldözés volt egy párizsi kórháznál hétfő délután,
a támadásban egy ember meghalt, egy másik pedig helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel keresi.
megsebesült, az elkövető motorral elmenekült a
A BFM hírtévé szerint az egyedül érkező támadó a már fölhelyszínről – közölték rendőrségi források.
dön fekvő áldozatát többször fejbe lőtte, ami inkább hasonlíA BFM hírtelevízió értesülése szerint a francia főváros XVI.
kerületében a Vöröskereszthez tartozó Henry-Dunant magánkórház gépkocsi-behajtójánál délután 1 óra 50 perckor dördültek el a lövések.
A támadó többször rálőtt egy férfira, aki a helyszínen életét
vesztette. Egy nő, a kórház biztonsági alkalmazottja megsebesült, őt kórházba szállították.

tott egy bosszúból elkövetett kivégzésre, mintsem
véletlenszerű lövöldözésre.
A környéket teljesen lezárták, az ügyben a bűnügyi rendőrség indított eljárást, de a nyomozók egyelőre semmilyen részlettel nem szolgáltak a támadás lehetséges indítékait illetően.
A magánkórház jelenleg a koronavírus elleni oltási kampány egyik párizsi oltóközpontja. (MTI)

Ország – világ
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Szabad majálisozni

Lucian Bode belügyminiszter azt üzente azoknak,
akik a tengerparton szeretnének majálisozni, hogy
nyugodtan megtehetik, csak tartsák be az egészségügyi óvintézkedéseket. Bode közölte, a belügyi alkalmazottak jelen lesznek a tengerparton a május
elsejei hétvégén, hogy felügyeljék a rendet, és megfékezzék a járvány terjedését. „Nem az a célunk,
hogy büntessük az állampolgárokat” – szögezte le. A
miniszter arról is beszélt, hogy a vendéglátóipari egységek az ortodox húsvét idején és majáliskor maximum 70%-os kapacitáson működhetnek majd, az
óvintézkedések pedig az egész országban, így a tengerparton is érvényesek lesznek. Az éttermek vendégfogadási kapacitását a település fertőzöttségi
rátájának függvényében szabják meg. (Agerpres)

Csökkent az országos bruttó
átlagbér

Februárban 50 lejjel (0,9%) 5497 lejre csökkent Romániában az országos bruttó átlagbér az előző hónaphoz viszonyítva. A nettó átlagbér ugyanakkor
3365 lejt tett ki, ami 30 lejes (0,9%-os) csökkenést jelent januárhoz mérten – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adatsorából. A
legnagyobb nettó átlagbért, 8047 lejt, az IT-szektorban fizették, a legkevesebbet, 1747 lejt, a szállodák
és vendéglők alkalmazottai kapták. A legjelentősebb
növekedést – 53,6%-osat – a dohányiparban regisztrálták, a legnagyobb visszaesést – 26,3%-osat – a
kőolaj- és gázkitermelésben jegyezték. 17,8%-kal
nőtt ugyanakkor a nettó átlagbér a pénzügyi ágazatban, 13%-kal az alapvető gyógyszeripari termékek
és gyógyászati termékek gyártásában. Nagyobb
csökkenést – 6 és 10 százalék közöttit – jegyeztek
még a kokszipari és a kőolaj-feldolgozási ágazatban,
az érckitermelés, valamint az elektromos energia, hő,
gáz, meleg víz előállításához, raktározásához és
szállításához kapcsolható tevékenységek területén.
Az állami szektorban januárhoz viszonyítva az egészségügyben és szociális gondozásban 2,7%-kal, a
tanügyben pedig 0,3%-kal estek vissza a bérek. A
közigazgatásban az előző hónaphoz mérten enyhe
növekedést (0,1%) regisztráltak. (Agerpres)

Ősszel elkezdődhet a 12-15 éves
korosztály beoltása

Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampány koordinátora
úgy nyilatkozott a Digi 24 televíziónak, hogy meglátása szerint ősszel elkezdődhet a 12-15 éves korosztály beoltása Covid ellen. Gheorghiţă azt mondta, a
Pfizer már benyújtotta az Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelethez (FDA) a 12-15 éves gyerekek beoltásának
engedélyeztetéséhez
szükséges
dokumentációt, így várhatóan két hónapon belül
megkaphatja az engedélyt az FDA-tól, majd az Európai Gyógyszerügynökségtől is. Ha ez megtörténik,
a harmadik negyedévtől, vagyis ősztől elkezdődhet a
12-15 évesek beoltása. A katonaorvos arról is beszámolt, hogy Romániában jelenleg 750.000 adag AstraZeneca-vakcina van. Az AstraZeneca második
dózisait április 14-étől kezdik adni, egyelőre senki
nem lépett vissza a jogosultak közül. „Remélem, nem
is fognak, mert kár lenne elveszíteni ezeket az előnyöket” – mondta Valeriu Gheorghiţă. (Agerpres)

Így színes a világ?

(Folytatás az 1. oldalról)
klubjába. Sikerük pedig, mint kiderült, nagyrészt a világjárvánnyal kapcsolatos üzleteknek tudható be.
A Forbes-listán szereplők 86 százalékának még a koronavírus-járvány első évében is nőtt a vagyona. A magazin szerint a ranglista szereplői együtt összesen –
emberi ésszel felfoghatatlan összeget –, 13,1 ezermilliárd dollárt „érnek”. A legtöbb gazdag ember (724 fő)
az Egyesült Államokban él, utána Kína következik 698cal, illetve India 140-nel.
A lista legfiatalabb milliárdosa egy 18 esztendős
német fiú, Kevin David Lehmann. Ő a vagyonát a dm
drogériákban kapott részesedés után szerezte apjától,
Günther Lehmanntól. A legidősebb milliárdos meg a 99
esztendős, biztosításokban utazó George Joseph.
És mi történik közben Romániában? Kaotikus járványkezelés, politikai csatározások, tüntetések. Az Európai Unió egyik legszegényebb országában – egy
nemrég készült felmérés szerint – az emberek egyik legnagyobb problémája, hogy Magyarország el akarja csatolni Erdélyt. De – mondta valaki –: így színes a világ.
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Nagy az igény a lomtalanításra Marosszentgyörgyön

Április 8-án kezdődött és 23án zárul Marosszentgyörgy
községben a tavaszi lomtalanítás. A község lakóinak körében nagy igény mutatkozik az
önkormányzat által immár
hatodik éve, tavasszal megszervezett lomtalanítás iránt,
naponta mintegy nyolc teherautónyi hulladékot szállíttanak el a háztartások elől. Az
akció lejártakor pedig sorra
veszik és megtisztítják a község területén azokat a
közismert helyszíneket, erdőszéleket, folyópartot, domboldalakat, ahol sajnos sokan
csak úgy otthagyják a szemetüket, amitől meg akarnak
szabadulni.

Menyhárt Borbála
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere lapunknak elmondta: bár sok pénzbe kerül, és
bonyolult a megszervezése, minden
évben rászánják a szükséges anyagiakat, ugyanis Marosszentgyörgyön nagy sikernek örvend a
rendszeresen megszervezett tavaszi
lomtalanítás, az emberek nagyon
várják, hiszen sok olyan típusú hulladék van, amit nem visz el a szemételszállítással
megbízott
szolgáltató. Hogy mekkora az igény
erre az akcióra, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy szinte
nincs kapu, ahol ne állna a meghirdetett időszakban jókora kupac hul-

Napi nyolc teherautónyi hulladékot szállítanak el
ladék. Csütörtökön már elkezdődött
az akció, és az elmúlt napokban átlagban napi 8 teherautónyi hulladék
gyűlt össze, így a két hét alatt, amíg
a lomtalanítás tart, több mint száz
teherautónyi szemétre számítanak.
A tavaszi metszéseknek most volt
az ideje, így nagy mennyiségű növényi hulladéktól szabadulnak meg
ezúttal az emberek.
A község vezetője szerint igazából a lomtalanítás egyik célja a
megelőzés, hiszen minthogy az emberek kivigyék a mezőre, az erdő
szélére vagy a Maros-partra, és otthagyják a hulladékot, amitől meg
szeretnének szabadulni, inkább öszszegyűjtik szervezetten. A tavaszi
lomtalanítás április 8-tól 23-ig zajlik Marosszentgyörgyön, Csejden
és Tófalván, és néhány kivétellel
(bútor, gumiabroncs, valamint
elektronikai hulladék) szinte minden típusú szeméttől lehetőségük
adódik megszabadulni a község lakóinak. Az elektronikai hulladékot,
például régi, már nem használt háztartási gépeket a hónap végén,
külön gyűjtik majd össze egy erre
szakosodott céggel. Az építkezésből
származó hulladékot elviszik a tavaszi lomtalanítás során, ugyanis
erre nagy igény mutatkozik a lakosság részéről.
Az elmúlt években több problémával szembesültek, emiatt a lomtalanítás hatékonyabb lebonyolítása
érdekében arra kérték az embereket,
hogy lehetőleg rendezetten, zsá-

kokba csomagolva helyezzék ki a
kapu elé a hulladékot, illetve hogy
a meghirdetett időpontban tegyék ki
a szemetet, ugyanis ha a munkacsoportoknak folyamatosan vissza kell
térniük egy-egy helyszínre amiatt,
hogy egyes lakók csak azután helyezték ki a hulladékot, miután már
jártak ott a szemetesek, az felborítja
a programot, és nem tudják tartani
az ütemtervet. Sófalvi Szabolcs
megjegyezte, fontosnak tartották
előre tisztázni, mi az, amit kitehetnek a község lakói, és mi az, amit
nem, illetve hogyan alakul az elszállítás ütemterve, ezért minden

Kinevezték Ötvös Koppányt a megyei múzeum élére
Márciusban három évre kinevezték Ötvös Koppány Bulcsút a
Maros Megyei Múzeum élére.
Mint ismeretes, Soós Zoltán
korábbi igazgató polgármester lett. Az igazgatói állást
jogerősen március 25-étől
foglalta el a régész.

Felszámolják az „ottfelejtett”
szemétdombokat

A község területén két csoport
dolgozik a község saját járműveivel, illetve további munkagépeket is
béreltek erre a célra, és bevonták a
munkába a szociális segélyre jogosultakat is. A polgármester hangsúlyozta, miután elhordják a házak elé
kitett hulladékot, szervezetten kimennek még néhány helyszínre,

A pedagógiai tevékenységet erősítené

Vajda György

A versenyvizsgára benyújtott
kulturális menedzsmenttervben
Ötvös Koppány Bulcsú vázolta,
hogy miként képzeli el a múzeum
életét, hogyan javítaná a múzeumi
szolgáltatásokat, és mit tesz azért,
hogy az elkövetkezendő három
évben egyre többen keressék fel a
kiállítótermeket. Lapunknak elmondta, elsősorban a múzeum arculatán javítana, és erősítené az
állandó és az időszakos kiállítások
népszerűsítését. Munkatársaival átgondolják a múzeum honlapját, és
fokozzák a jelenlétet a szociális
médiában. A világjárvány miatt jelenleg visszafogottabban terveznek. Tavaly elmaradt az egyik
legnépszerűbb rendezvényük, a
Múzeumok éjszakája. A rendszeresen májusban szervezett rendezvény az idén – a fertőzési arányokat
tekintve – online felületre szorul,
ez külön kihívás lesz a múzeum
munkatársainak. Ha őszire annyira
javul a járványhelyzet, akkor valószínű, hogy más néven, de hasonló
rendezvényt szerveznek.
Kihasználva azt, hogy a pandémia miatt nem látogathatók a kiállítótermek, jelenleg a tárlatok
átrendezésén dolgoznak. Befejezik
a Toldalagi-palotában levő néprajzi
részlegen az időszakosan berendezett első világháborús emlékkiállítást, amely remélhetőleg több évig
is látogatható lesz. Folyamatban
van a múzeum várbeli épületében
az állandó várostörténeti kiállítás,

postaládába téve szórólapokon tudatták ezeket az információkat,
így elkerülhetők az utólagos félreértésekből adódó kellemetlenségek.

Ötvös Koppány Bulcsú

és dolgoznak az ugyanott bemutatandó, állandónak tervezett történeti-régészeti tárlat koncepcióján. A
Kultúrpalotában jelenleg Nagy
Imre-kiállítás várja az érdeklődőket.
Tárgyalásokat folytatnak egy újabb
színvonalas képtári anyag bemutatásáról, de ennek a megnyitása attól
is függ, hogy folytatják-e az épület
felújítási munkálatait. Amint erről
beszámoltunk, a kivitelező céggel
felbontotta a szerződést a megyei
tanács, így újabb versenytárgyalással kell másik építőt találni. Addig
is azt tervezik, hogy az épületben
digitális tárlatvezetési rendszert
dolgoznak ki. Jó hír, hogy befejeződtek a természetrajzi múzeum
felújítási munkálatai. Folyamatban
van a versenytárgyalás a kiállítást
berendező cég kiválasztására. Az
unió által támogatott projekt keretében ugyanis a kiállítást is átrendezik, ehhez a múzeum munkatársai
szakasszisztenciát biztosítanak. A
projektben kitűzött cél szerint a felújítás előtti látogatottságot 6%-kal
kell majd növelni. Az új külső mellett ezért többek között mezítlábas,
érzékszervi sétányt, terápiás célt
szolgáló zöldfűszeres kertet alakíta-

nak ki, természetesen akadálymentesítik az épületet. Ezenkívül lesz
egy üvegház, ahova egzotikus növényeket telepítenek. A múzeum a
projekt szerint jövő év márciusában

nyitja majd meg kapuit a látogatók
előtt.
Ötvös Koppány Bulcsú elmondta, hogy befejeződtek a gyulakuti református templom körüli
ásatások, az idén folytatják a mikházi római castrum egykori területén a feltárásokat, újabbakat
személyzet és anyagiak hiányában
nem terveznek. Mikházán is átrendezik a régészeti parkban levő
kiállítást. A múzeum megvásárolt
még egy parasztházat, megindult
ennek felújítása. Várhatóan az
idén lesz még három-négy leletmentés, amelyet a beruházó finanszíroz.
Az igazgató kérdésünkre azt is
elmondta, hogy befejeződött a görgényszentimrei Rákóczi-Bornemissza-kastély
állagmegőrzési
munkálatainak egy újabb szakasza,
a teljes felújítás finanszírozása csak
EU-s pályázat révén képzelhető el,

A görgényszentimrei Rákóczi-Bornemissza-kastély

többek között a Cinege-dombra, a
Maros-partra, az erdőszélekre, azaz
olyan helyszínekre, ahová sajnos
sokan hordják ki a szemetet, így
rendszeresen illegális szemétdombok létesülnek. Hogy tetten érjék a
szemetelőket, az önkormányzat
újabb térfigyelő kamerákat helyez
el a község területén, nemcsak a
belső utcákba, hanem többek között
az erdőszélekre vezető útszakaszokra. A polgármester szerint az
előző évek tapasztalata az, hogy a
tavaszi lomtalanítást követően hónapokig nem találnak szemetet ezeken a helyszíneken.

hiszen a költségek többszörösen
meghaladnák a múzeum éves költségvetését.
Amint korábban említettük, az új
igazgató elsősorban a múzeumpedagógiai tevékenységeket erősítené.
Azt szeretné, hogy a látogatóknak
különprogramokat ajánljanak, amelyek kapcsán a kicsiktől a nagyokig
mindenki valami érdekeset, különlegeset tudjon meg múltunkról,
ugyanakkor tanuljanak, életre szóló
információkat szerezzenek. Különösen fontos, hogy a szociális
média rengetegében szörföző gyerekek, fiatalok a szakemberektől tájékozódjanak,
mert
ez
a
későbbiekben is eligazítást nyújthat
számukra a különböző helyekről
kapott információk halmazában. A
szakszerű tájékoztatás, oktatás is az
egyik fontos múzeumi küldetés –
hangsúlyozta a nemrég kinevezett
múzeumigazgató.

Fotó: Vajda György
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Gyermekjogok és a román próbavizsga
Értesüléseink szerint április 15-én
közlik országos szinten a próba-képességvizsga eredményeit. Kíváncsian várjuk, hogy hányan érték el az
átmenő jegyet, mivel a pedagógusok,
szülők, diákok közül sokan megfogalmazták azt a véleményt, hogy nem az
ígéreteknek megfelelően kérték számon a nyolcadik osztály végzőseinek
román nyelv és irodalom, matematika-, a nemzetiségi diákoknak pedig
az anyanyelvi ismereteit is.

Be nem tartott ígéretek

Miért nehéz a könnyű?

A 14 tételmodellt tartalmazó füzetet az
egyszerűsítés ellenére sokan kifogásolják, elsősorban vidéki iskolákban tanító pedagógusok. Véleményük szerint nehezen érthetőek
és hosszúak a szövegek, talán kettő-három
van, amit tanítványaik számára valóban hozzáférhetőnek tartanak. Akik összeállították a
tételeket, nem ismerik az átlag magyar gyermek profilját, képességeit. Könnyen érthető,
világos, átlátható, szellős, szép szövegeket
kellett volna választani, semmiképpen sem
olyanokat, mint például amelyik a Szent AndBodolai Gyöngyi
rás-napi babonákról, a halottak hazajáró lelkéről
vagy élő lelkekről szól, akik áldozataik
A kísérleti évfolyam elégedetlensége
vérét szívják azon az éjszakán, és fokhagyA nyilatkozó diákok többsége úgy érzi, mával lehet ellenük védekezni. Vagy egy
hogy becsapták őket. Nem vették figyelembe, másik szövegben a falusi nagyszülő házának
hogy a tantervek megváltozása miatt éveken
át hiányoztak a tankönyveik, az új koronavírus-járvány kitörésekor heteket veszítettek,
majd meg kellett szokniuk a digitális oktatásra való áttérést, amihez kezdetben eszközhiány miatt sokan hozzá sem fértek. Mire
megszokták volna, az idei tanévtől újra iskolába jártak, és reménykedtek, hogy azt a hercehurcát, amin átmentek, és ami nem
kedvezett a nyugodt tanulásnak, a képességfelmérő vizsgán figyelembe fogják venni.
Hogy a közoktatási tárca vezetője sem gondoskodik arról, hogy a számonkérés megkönnyítéséről nyilvánosan tett ígéreteit
betartsák, azt feltételezni sem merték.

kell tekinteni, mint ami jó szándékból önkéntes munkával született. Ezt kell értékelni, és
nem a hibát keresni mások munkájában.
Ha a román nyelvet az új tanterv szerint
oktatták, akkor a tételek közepes nehézségűek, néhány elrugaszkodott példát leszámítva. A nyolcadik osztályt végzett
diákoknak ilyen típusú szövegekkel kell tudniuk dolgozni, és azt tapasztalja, hogy tanítványai, miután hetente két tesztet
megoldanak, egyre jobban belejönnek. Kifejtette, hogy vannak könnyű kérdések is, amelyek nem okoznak gondot, és egy hatos
általánost a gyengébb képességű végzősök is
elérhetnek. Végül úgy gondolja, hogy a vizsgán könnyebbek, hozzáférhetőbbek lesznek
a feladatok.

Követelmények és a valóság

Mivel hosszú lenne mindhárom tantárgyból elemezni, hogy mi miért volt nehéz, sőt
nehezebb, mint az elmúlt években, szorítkozzunk ezúttal a román nyelv és irodalomra. Ebből a tantárgyból ugyanis a
jelenlegi nyolcadikos diákok új tanterv szerint tanultak, amit állítólag könnyebbre, hozzáférhetőbbre terveztek, mint a román
anyanyelvű diákok számára készült tankönyvek. Lehet, hogy kevésbé volt nehéz,
de nem eléggé, így a próbavizsga nem hozta
a várt eredményt, sok vidéki iskolában semmiképpen sem. Amit csak tetézett, hogy a
tanév kezdetén nem volt tesztfüzet a képességvizsgán várható tételekről, ezért a régi
tesztfüzetekből kezdtek el készülni a vizsgára. Később 14 szerző közreműködésével
megjelent a 14 tételmodellből álló, várva
várt kiadvány a magyar tannyelvű osztályok
számára, hogy segítséget nyújtson a felkészülésben. Az első lapon olvashatjuk, hogy
a 2020. évi 3472-es miniszteri rendelet alapján készült, valamint a tanügyminisztérium
oktatási és felmérési központja által kidolgozott mintateszt és annak javítási kulcsa
alapján (a PISA-felmérés követelményei
alpján). Az intézmény honlapján megtekinthető tételmodell, amelyet 2020. július 16-án
közöltek, ijesztően nehéz, két hosszú és egy
rövid szöveg képezi a kiindulópontot sok
idegen, ritkán használt szóval, majd csavaros kérdések, sok-sok nehezebb, könnyebb
feladat következik két óra alatt megemészthetetlen mennyiségben.
Nem tudom, tiltakozott-e valaki amiatt,
hogy amit kérnek, az messze áll a valóságtól
és a lehetőségektől. Feltehetően nem, ugyanis
ezt a modellt követték a három témát kettőre
szűkítve és enyhén lerövidítve a tesztfüzet
összeállítói is.

leírását kérik, holott a városi gyermekek
többségének már tömbházban laknak a nagyszülei is.
A mindennapi életben használatos szókincset kellene elsősorban számonkérni, és kevésbé bonyolult érveléseket elvárni olyan
diákoktól, akik erre az anyanyelvükön is nehezen tudnának válaszolni. Például leírni legkevesebb húsz szóban, hogy mások munkája
vagy az empátia egyetemes érték, továbbá mi
a nevelés szerepe abban, hogy valaki sikeres
legyen az életben, vagy a szabadság fontossága mint egyetemes érték, és sorolhatnánk
tovább.
Ugyancsak vidéki pedagógusoktól gyűjtöttem azt a véleményt, hogy a tétel megfogalmazóinak könnyűnek tűnhet eldönteni, hogy
egy tétel igaz-e vagy hamis, de amikor a diák
nem érti meg, vagy rosszul értelmezi a szöveget, akkor ez a kérdés is nagyon nehézzé
válik.

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Nos, egy városi iskolából megtudtuk az
eredményeket is. A gyermekek egyharmada
sajnos 4,99 alatt teljesített, ötös-hetes közötti
eredményt értek el a legtöbben, maximális
jegyet nem kapott senki. Ezek az eredmények
különösebb sikerélményt nem jelentenek, és
a román nyelv és irodalom iránti vonzódást
sem erősítik. Hadd tegyük hozzá, hogy értesüléseink szerint egy átlagos városi iskolában
a román diákok sem remekeltek, az ötöst elérték ugyan, de a kilences-tízest kevésbé.

A tételeket nem a valósághoz szabták

Kedei Pál Előd, a Szentpál községi központi tanintézmény, a búzásbesenyői Dósa
Dániel Általános Iskola igazgatója:
– Véleményem szerint, amivel a kollégáim
is egyetértenek, túlságosan nehéz volt a
próba-képességvizsga, és nem tükrözte azt az
ígéretet, miszerint figyelembe veszik, hogy
milyen körülmények között tanultak ezek a
Gyenge eredmények
diákok. Első osztálytól tankönyv nélkül kezdJó nevű marosvásárhelyi iskolában tanító, tek minden évet, és a magyar tagozaton év
elismert romántanár szerint a tesztfüzetre úgy közben, esetleg év végére kaptak tankönyve-

Manzárdosítanák az orvosi rendelőt

A Kerelőszentpáli Polgármesteri Hivatal idei tervei között szerepel a községközpontban
levő egészségügyi központ épületének manzárdosítása. Erről tárgyalt többek között Simon
István polgármester nemrég Cseke Attila fejlesztésügyi miniszterrel is, aki megígérte, hogy
prioritásként kezeli majd az önkormányzat által benyújtott pályázatot. A saját és a megyei
tanács által kezelt – közelben levő – ipari parkok bővítése miatt itt elsősorban munkaorvostani központot és járóbeteg-rendelőt nyitnának, a manzárdon pedig két szolgálati lakást alakítanának ki az itt dolgozó orvosoknak. Egyelőre elvi egyeztetés történt, majd ezt követően
hirdetik meg a tervezőcég kiválasztására a versenytárgyalást, így még egyelőre az épület
korszerűsítésének összegét nem tudják. Mindenképpen pályázattal szeretnék támogatni, az
ehhez szükséges önrészt bármikor előteremti saját költségvetéséből a község – biztosított
efelől a polgármester. (vajda)
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ket, de volt olyan tantárgy, hogy még az év
végére sem.
A pontszámot illetően vannak diákjaink,
akik közepes eredményt értek el, a városi iskolák tanulói valószínűleg jobban szerepeltek. Hozzá kell tennem, hogy a románon
kívül nehéz volt a magyar és a matematika is,
alig néhányan írták meg az ötös-hatos jegyet.
Egy kiváló diáknak lehet, hogy nem okozott
gondot a románteszt, de voltak olyan feladatok benne, amelyek meghaladták a mi tanítványaink képességét.
Ha egy felnőttnek teszik fel a romántételben szereplő kérést, hogy a gyermekek jogainak a fontosságáról érveljen román nyelven,
jól meg kellett volna „kapaszkodnia”, hogy
megfelelő választ adjon rá. Ezek a tételek
nincsenek a valósághoz szabva. A tétel-összeállító országos testületekbe kiválasztják a
„szuper tanárokat”, de sajnos Bukarestből
nem látszik, hogy mi a helyzet a valóságban,
és az ígéretekkel ellentétben azokat a sajátságos körülményeket sem vették figyelembe,
ahogyan egy éve oktatunk, megszakítva, online, iskolában, a járványhelyzet alakulásának
megfelelően. A próbavizsga eredményei alapján, ahelyett hogy jelentős mértékben könnyítenének a számonkérésen, a következő lépés
az, hogy mi, helybeli pedagógusok állítsunk
össze felzárkóztató tevékenységeket. Kérdés,
hogy mikor, hiszen hol jövünk iskolába, hol
nem, megnyújtják a szünidőt, ilyen körülmények között mikor, hogyan lehet felzárkóztatni a diákokat?
Én abban reménykedem, hogy az elmúlt
évek tapasztalata alapján a próbavizsgák nehezebbek voltak, mint a valódiak, és így az
igazin valamennyit javulnak az eredmények.
Nem tudom, hogy máshol mi a tapasztalat, de
ha nem könnyítenek a tételeken, nem számítok
semmi jóra. Sajnos a helyzetet nálunk ráadásul
az is nehezíti, hogy összevont osztályaink vannak, és két évfolyammal kell a pedagógusainknak foglalkozniuk. Ami némileg mégis
kedvező, hogy a képességvizsgán elért általánoshoz nem kell minden tantárgyból megírni
az ötöst ahhoz, hogy középiskolában folytathassák tanulmányaikat végzőseink. Ez olyan
szempontból kedvező, hogy aki gyengébb matematikából, lehet, hogy nagyon jól helytáll
humán szakon és fordítva – válaszolta érdeklődésünkre az igazgató.

Még nem késő

Tanulságképpen hadd induljunk ki abból,
hogy – véletlenül vagy sem – a próba-képességvizsgán az első szöveget, amely alapján
dolgozni kellett, a gyermekek jogairól szóló
ENSZ-egyezmény néhány paragrafusa képezte. Az egyik kérdésre adott válaszban meg
kellett indolkolni, hogy miért fontos egy
gyermek számára saját jogainak az ismerete.
Válaszként azt mondhatnók, hogy többek között azért is, hogy figyelmeztessék a felnőtteket, hogy csakis azt kérjék tőlük számon,
aminek az elsajátításához – képességeiket figyelembe véve – megteremtették, ha nem is
a legjobb, de legalább a megfelelő feltételeket. Mert gyermekként fontosnak tartják,
hogy a tanulás öröm, a számonkérés pedig
egy izgalmas kaland kellene legyen, ami sikerélménnyel végződik.
Még nem késő, és a kérés teljesítése nem
is lehetetlen, ha a különböző tisztségeket betöltő okos felnőttek a gyermekek jogait és érdekeit komolyan veszik.

Fotó: Vajda György
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Építeni és újjáépíteni

Szerkesztette:KaáliNagyBotond

(Folytatás az 1. oldalról)

hozzájárultunk, adódtak olyan munkálatok, amelyek esetében az önkormányzatnak be kellett szállnia –
például mindkét kultúrotthon esetében a tervezők 20 méteres kút ásását javasolták, végül 90 méter
mélyen találtunk vizet. A különbözetet az önkormányzat állta. Elkezdtük
Küküllőszéplak
csatornahálózatának
kiépítését,
Nagyszentlászló és Kisszentlászló
falvak vízcsatorna-hálózatának kiépítését – reméljük, hogy a kivitelező gyorsabb ütemben végzi majd

a SMURD-központot, a környező
településeken az eddiginél jobb
eséllyel menthetnénk emberéleteket. Mi a teljes logisztikát biztosítjuk, meglátjuk, mi lesz a
tárgyalások eredménye. Ugyancsak
az orvosi rendelő épületében, a
földszinten egy fogorvosi rendelőt
is kialakítunk.
Küküllőszéplakon felújítottunk
egy sportbázist, az iskola udvarán
lévő létesítménybe műgyepet helyeztünk el, Héderfája faluban saját
költségvetésből kiépítettünk másfél
kilométernyi járdát – volt munka és
megvalósítás egyaránt, és mindez

Nagyszentlászlón; 4 kilométernyi
utcát köveztünk le Küküllőszéplakon, 500 méternyi betonsáncot építettünk ki a településen, és
megerősítettük a gátat Héderfáján.
Minderre nagy szükség volt, mert a
tavaly nyáron egy hatalmas felhőszakadás a község minden falujában gondokat okozott. Rövid idő
alatt akkora eső zúdult le, hogy a
főúton térdig ért a víz, hidak és utak
rongálódtak meg. A Küküllő ugyan
nem öntött ki, de a hegyről lezúduló
patakokat már nem tudta befogadni,
és emiatt összegyűlt a víz a falvakban. A katasztrófavédelmi hatóság
felmérte a károkat, a kormány pedig
egy rendkívüli alapból pénzösszeget utalt ki számunkra, amelyből a
munkálatokat finanszírozni tudjuk.
Immár árvízmegelőzési munkálatokról van szó, amelyek eredméaz
esetlegesen
nyeként
megnövekedett vízhozamú Küküllő
is képes befogadni a mélyített és kibetonozott medrű patakok vizét, ha
pedig nagyon súlyos lesz a helyzet,
akkor egy szivattyúval át tudjuk
emelni a vizet a folyóba.

Újjáépül a felgyújtott
harangláb

Készülődés az óvodában

a munkát. Sok gondunk adódik
abból, hogy sok cég komolytalannak bizonyult: bejelentkeztek a versenytárgyalásra, utána pedig csak
vonakodva kezdték el a munkát, és
ez késlelteti azon beruházások befejezését, amelyeknek van egy időfutama. Reméljük, hogy a fenti
munkálatok az ígért időintervallumon belül el is készülnek. A vízcsatorna-hálózat
összértéke
13.500.000 lej, a beruházást kormánypénzből
finanszíroztuk,
800.000 lejnyi önkormányzati önrésszel.
A tavaly sikerült részlegesen felújítanunk a küküllőszéplaki orvosi
rendelőt, a munkálatokat idén is
folytatjuk. Az épület emeletének
egyik részén szolgálati lakást alakítottunk ki, a másik részében pedig
SMURD-központot szeretnénk berendezni, ha meg tudunk egyezni a
katasztrófavédelmi igazgatósággal.
Ez ügyben jelenleg is folynak a tárgyalások, a megyei vezetőséggel is.
Az ajánlatunkat jó néven vették,
stratégiai pontként azonban más települést szemeltek ki. Küküllőszéplak
18
kilométerre
van
Dicsőszentmártontól, 22-re Marosvásárhelytől, 18 kilométerre Ákosfalvától, ha sikerülne megvalósítani

Felújítják az orvosi rendelőt

Fotó: Nagy Tibor

nem könnyű – küzdünk a bürokratikus akadályokkal, a papírmunkával. Jó lenne országos szinten
bevezetni egy listát, amelyen a nem
megbízható cégek szerepelnének,
hogy azok ne okozzanak gondot a
települések önkormányzatainak
azzal, hogy nem kezdik el vagy különböző okok miatt félbehagyják a
már elkezdett munkálatokat.

Új terveink is vannak, készítünk
egy új, a környezetvédelmi alaphoz
benyújtandó pályázatot a küküllőszéplaki általános iskola felújítására, Küküllőszéplak faluban pedig

Szakács Béla polgármester

elvárások a lakosság részéről
pedig pont olyan nagyok, mint egy
gazdagabb község esetében. A
saját bevételünk, ami az adókból
származik, 600.000 lej. Ez nem
nagy összeg, és ha az állami költségvetésből nem jutnánk pénzforráshoz, akkor ennyiből az
önkormányzat még az alkalmazottai bérét sem tudná biztosítani.
Emiatt nagyon sokat pályázunk, a
megvalósításaink nagy részét is
pályázati forrásokból tudtuk biztosítani. Saját bevételből kisebb
munkálatokat, felújításokat végzünk, addig húzzuk a takarót,
ameddig ér. Polgármesterségem
ideje alatt községszinten 7,5 kilométernyi utcát aszfaltoztunk le, a
többivel vártunk, mert addig,
ameddig a csatornahálózatot nem
fektetjük le, nem éri meg aszfaltozni. Ezért is pályáztuk meg leghamarabb a vízcsatorna-hálózat
kiépítését, utána pedig az aszfaltozást. Héderfáján és Küküllőszép-

Nincs koronavírusos beteg
a községben

Településünkön hála istennek
nincsenek betegek, reméljük, hogy
továbbra is így marad. Nekünk is
voltak pozitív eseteink, főleg egészségügyi alkalmazottak, de nem volt
súlyos megbetegedés. Vörös zónába soha nem kerültünk, legtöbb
négy betegünk volt a községben.

Komoly árvízvédelmi és
-megelőzési munkálatok

A tavalyi év folyamán árvízvédelemre is kaptunk pénzt a kormánytól, ebből sikerült az árvízvédelmi
munkálatok kilencven százalékát
elvégezni, a maradék tízszázaléknyit hamarosan befejezzük. Ezen
munkálatok keretében egy-egy gyaloghidat építettünk Nagyszentlászlón és Kisszentlászlón, egy
autóforgalomnak is megfelelő hidat

Új híd az autóforgalomnak

egy, minden felekezet által használandó ravatalozó megépítését tervezzük két éven belül, és
terveinkben áll a község összes
mellékutcájának leaszfaltozása.
Utóbbi esetében már elkészült a
technikai terv, a közbeszerzés is
rendben, csak a finanszírozás hiányzik, a listára azonban már felkerültünk. A beruházás értéke elég
nagy, tízmillió lej héával.
Ezúton is meg szeretném köszönni a Maros Megyei Tanács elnökének, Péter Ferencnek és az
összes kollégámnak – RMDSZ-es
polgármestereknek –, akik bizonyos
pénzösszegekről lemondtak, hogy a
szolidaritási alapból az idei évben
50.000 lejt kapjunk, amit a héderfáji
harangláb újjáépítésére utalunk ki.
Ezt az összeget az önkormányzat
további 50.000 lejjel megpótolja.
Teljes mértékben az eredeti szerint
építjük újjá, elkészültek a tervek,
kiadtuk az építkezési engedélyt, a
munkálatok májusban kezdődnek,
az alap megöntésével kezdjük, körülbelül augusztusban már állni fog
az új harangláb.
Anyagilag a község mindig
gyengén állt, soha nem dicsekedhettünk. Mivel kis község vagyunk, a bevételeink is kicsik, az

lakon van ivóvízhálózatunk, a
csatornahálózat pedig Héderfáján
funkcionális. A hálózatot bővítjük,
a vizet kutakból nyerjük, ám saját

Betonsánc a Küküllőig

víztisztító állomással rendelkezünk, amelyet jelenleg az önkormányzat működtet.
Ami a kulturális életet illeti, e
téren természetesen most minden
leállt, de a kultúrházainkat a településen teljes mértékben felújítottuk,
hármat uniós pályázatokból, egyet
saját költségvetésből finanszíroztunk. A járvány miatt sajnos most
nincsen kulturális élet a községben.
Évente szoktuk megszervezni a
községnapokat, amelyek a tavaly
elmaradtak, és úgy néz ki, hogy az
idén sem tudjuk megszervezni őket.
Tánccsoportot működtettünk, de a
gyerekek megnőttek és elmentek,
nincsen utánpótlásunk. A küküllőszéplaki és a héderfáji egyházközségnek is van asszonykórusa,
jelenleg ők képviselik a kulturális
életet a községben. Nincs fogyatkozóban a lélekszám, de elég nagy az
érdektelenség, hiába foglalkoztak
lelkesen a gyerekekkel, fiatalokkal
a tanáraink. Az emberek kényelmesebbé váltak.

Ingyenes telekkönyvek

1400 parcelláról állítottunk ki ingyenesen telekkönyvet a tavaly –
ezt pályázat nyomán, teljes mértékben a kataszteri hivatal finanszírozza. Ahogy a hivatal idei
költségvetése meglesz, ezt folytatni
fogjuk, értesítést kaptunk, hogy részesei vagyunk a programnak. Megyei szinten 80 település vesz részt
benne, a szerződés értéke 50.000
euró körül van. A dokumentációt elkészítettük, és miután a szerződést
aláírtuk, le is tudunk tenni körülbelül 1600 parcellára telekelési igénylést. Ezek magánterületek, nagy
hangsúlyt fektetünk erre. Idáig több
mint 3500 parcellát telekeltünk, ez
körülbelül a földek 55 százalékát
teszi ki. Számunkra nagyon fontos,
hogy tisztán lássuk, mi az, ami a
miénk.
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Bajnokok Ligája: a mai műsor

Ma két visszavágóval folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntője: a Chelsea az FC
Portót, a Paris Saint-Germain pedig a címvédő Bayern Münchent fogadja úgy, hogy a párharc első
felvonásán vendégként diadalmaskodott.
A program:
* Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) (az első mérkőzésen: 3-2) – TV: M4
Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Sport +
* Chelsea (angol) – FC Porto (portugál) (az első mérkőzésen: 2-0) – TV: DigiSport 2, Telekom
Sport 2, Look Sport
Mindkét mérkőzés 22 órakor kezdődik.

Egy hónap alatt összecsapják a 4. ligát

Bálint Zsombor

Több mint egy év után jövő hét végén újraindul az
amatőr labdarúgó 4. liga Maros megyében. Az idény
befejezésére azonban csak egy hónap áll a rendelkezésre.
Két tényező határozza meg a rendkívüli évadot a
Maros megyei labdarúgó 4. ligában. Egyrészt a járványügyi metodológiának a napokban elfogadott módosítása, amely szerint a továbbiakban elfogadják a
gyorsteszteket is a játékosok fertőzésmentességének
igazolására. Gyakorlatilag ez teszi lehetővé a mérkőzések megkezdését, hiszen korábban csakis a PCR-teszteket fogadták el, amelyek 8-9-szer kerülnek többe,
mint a gyorstesztek, és így ezeket a csapatok jelentős
többsége nem tudta kifizetni. A gyorstesztek elvégzésére azonban a megyei labdarúgó-egyesület szerződést
kötött egy egészségügyi szolgáltató céggel, amely 40
lejért végzi el a tesztelést játékosoként, és a negatív
eredmény két mérkőzés lejátszására lesz elegendő.
Az újrakezdésre tehát megvan a lehetőség, de a labdarúgó-szövetség döntése értelmében a megyei egyesületeknek igencsak sietniük kell, mert május 8-áig le
kell jelenteni az osztályozón részt vevő megyei bajnokot. További feltétel, hogy a nevezett klubnak legkevesebb hét mérkőzést kell játszania addig az időpontig,
hogy az osztályozón részt vehessen, azaz nem lehet
egyszerű döntéssel kijelölni a megye képviselőjét a
folytatáshoz.

Maros megyében elkészült az akcióterv – közölte a
Népújsággal a megyei labdarúgó-egyesület elnöke, Mircea Bucur. A 15 jelentkezőt három ötös csoportba sorolják, ezekben minden csapat két meccset hazai pályán,
kettőt pedig idegenben játszik. Ezt követően a három
csoportgyőztes és a legjobb csoportmásodik a négyes
döntő tornán vesz részt, ami újabb három meccset jelent,
azaz a bajnokot pontosan hét mérkőzés után lehet kihirdetni. A csoportbeosztást és a programot kedden készítik
el, a részt vevő csapatok képviselőinek jelenlétében.
A megye legjobbjának azonban nehezebb lesz a feljutás, mint az előző években, hiszen a szövetség sürgősségi bizottsága arról határozott, hogy az idén nem
lesz közvetlen kieső a 3. ligából. A menetrend értelmében a megyei bajnokok május 12-én selejtező körön
vesznek részt, a páros mérkőzések győztesei szereznek
jogot arra, hogy újabb osztályozón vívják ki a feljutást.
Ezt oda-vissza rendezik május 16-án és 23-án, az ellenfelekként pedig a 3. liga tíz csoportjának utolsó két helyezettje, valamint a leggyengébb 8. helyezett vesz részt.
Mivel gyanítható, hogy nem minden megye tud bajnokot nevezni, illetve az is, hogy a kiesők között lesznek megszűnő klubok is (a 9. csoportban például
Alsógáld van szinte kilátástalan helyzetben), a rendszer
ennek függvényében megfelelően módosul. Az első
körből feleannyi csapat jut tovább, mint ahány beiratkozó lesz (tehát legfeljebb egy erőnyerő). A második
körben pedig annyi 3. ligás ellenfelet kapnak, ahány továbbjutó van, előbbiek fordított erősorrendjében.

Büntetővel kapott ki
Nyárádtő Marosújváron
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Két vereséget követően elveszítette játékkedvét a Nyárádtői Unirea
2018, és szombaton a harmadik kudarcot szenvedte el zsinórban a labdarúgó 3. liga 15. fordulójában.
A Marosújváron rendezett találkozónak csak a házigazdák számára
volt némi tétje, hisz még reménykedhetnek abban, hogy noha a csoportban vélhetően a 9. helyen végeznek, még osztályozót sem kell játszaniuk, ha az összes kilencedik közül elég jó helyen állnak majd, és
elég sok megye nem tud feljutásra pályázó csapatot küldeni osztályozóra. Ennek ellenére a meccsen látszott, hogy a nyárádtői a képzettebb,
összeszedettebb csapat, csupán a tét hajtóereje hiányzott, így nem igazán tudták veszélybe sodorni Ignat kapuját. Néhány vérszegényebb
lehetőség mindkét kapu előtt adódott, de gól a szünetig nem született.
Az egyensúly az 56. percben tört meg, amikor egy hazai szögletet
követően kialakult kavarodásban Mircea Salomir játékvezető (a Salomir „bíródinasztia“ harmadik generációs képviselője) szabálytalanságot észlelt, és a megítélt büntetőt Cioară a kapufa segítségével
értékesítette. A gól után nőtt a nyárádtői nyomás, de a házigazda védők
jól zártak, sőt az ellentámadásaik során Feiernek kétszer is bravúrral
kellett mentenie.
A 3. ligában még három forduló van hátra, de már most ismert az
osztályozón részt vevők kiléte (Dés és Kudzsir), még legfeljebb a 9.
hely elkerülése a tét, amelyről esetleg osztályozót kell majd játszani a
bennmaradásért. A Maros megyei csapatok azonban már csak a presztízsért lépnek pályára. Ami pénteken akár elég motiváló is lehet, hiszen Nyárádtőn megyei rangadót játszik az Unirea 2018 és a
Szászrégeni CSM Avîntul, és a házigazdáknak egy őszi 0-5-öt kell
„jóvá tenniük”. (B.Zs.)

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, 9. csoport, 15. forduló: Marosújvári CS – Nyárádtői Unirea 2018 1-0 (0-0)
Marosújvár, labdarúgópálya, zárt kapus. Vezette: Mircea Salomir
(Kolozsvár) – Ioan Georgiu (Dés), Lazăr Seiche (Almásszentmihály). Ellenőr: Fodor József (Székelyudvarhely).
Gólszerző: Cioară (56. – büntetőből).
Marosújvár: Ignat – Isac (48. Cunţan), Haiduc, C. Lazăr, Király, Socaci, FrenXiu, Goronea (90. Vădan), Domşa (75. Chişu), Marcu (75.
Cristea), Cioară.
Nyárádtő: Feier – Aldea (79. Oneţiu), Birtalan, Dumbrăvean, Bucur
(74. Roşca), Trăistar, Vidrăsan (59. Iliescu), Mâneran, Caliani (59.
Petriş), Potor (79. Miclean), Rotaru.

Elhalasztott bajnokavatás,
a Ferencváros nem bírt a Puskás Akadémiával

A címvédő és éllovas Ferencváros otthon 1-1-es döntet- 70. perc környékén azonban többször veszélyeztetett a há- szemben már tehetetlen volt. A végjátékra megmaradt a halent játszott a tabellán második Puskás Akadémiával a lab- zigazda. A felcsúti kapuban Tóth Balázs háromszor bravúrral zaiak lendülete, de lehetőségeikből nem született meg a
darúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának szombati hárított, a 77. percben viszont Laidouni közeli lövésével győztes találatuk.
játéknapján.
A gyenge iramú első félidőben a hazai együttes saját játékát és lendületét sem találta, így hiába járatta többet a labdát,
a fegyelmezetten védekező vendégcsapat nem engedte
riválisát veszélyes területre. Ezt már csak azért is nyugodtan
tehette, mert egy szöglet után – Nunes csúsztatott fejesével
– már a 7. percben előnyhöz jutott, ráadásul a szünetig kontrákból két gólhelyzetet is kialakított. A ferencvárosi kispad
előtt Rebrov edző sok hazai megoldást követően csóválta
csalódottan a fejét, csapatából egyedül Laidouni igyekezett,
társai többnyire észrevétlenek és veszélytelenek voltak.
A fordulás után bő húsz percig nem változott a játék képe,
a Ferencváros egyetlen lehetőségét elkörülményeskedte, a

Jegyzőkönyv

Labdarúgó NB I, 28. forduló: Ferencvárosi TC – Puskás
Akadémia FC 1-1 (0-1)
Budapest, Groupama Aréna, zárt kapus, vezette: Bognár.
Gólszerzők: Laidouni (77.), illetve Nunes (7.).
Sárga lap: Laidouni (65.), Blazic (70.), Haratin (90.), illetve
Knezevic (30.), Slagveer (42.), Van Nieff (51.), Spandler
(75.).
Ferencváros: Dibusz – Botka (68. Wingo), Blazic, Dvali
(76. Haratin), Civic – Laidouni, Somália – Isael (68. Zubkov), Nguen, Uzuni (83. Sigér) – Boli (76. Baturina).
Puskás Akadémia: Tóth B. – Szolnoki, Spandler, Nunes,
Deutsch L. – Slagveer (90+1. Komáromi), Corbu (67.
Mance), Van Nieff, Kiss T. – Knezevic (80. Băluţă), Plsek.

Eredményjelző

* NB I, 28. forduló (vasárnapi eredmények): Diósgyőri VTK – Paksi FC 1-4, ZTE FC – Budapest Honvéd 0-1.
* NB II, 32. forduló: Gyirmót FC Győr – Pécsi
MFC 3-3, Szentlőrinc – Békéscsaba 1912 Előre 3-0,
Budaörs – WKW ETO FC Győr 2-2, Szolnoki MÁV
FC – Soroksár SC 3-0, Szeged-Csanád Grosics Akadémia – Kaposvári Rákóczi 2-0, Vasas FC – FC Ajka
2-1, Szombathelyi Haladás – Kolorcity Kazincbarcika
SC 2-2, BFC Siófok – Dorogi FC 0-1, Aqvital FC
Csákvár – Debreceni EAC 1-0, Debreceni VSC –

A ferencvárosi Eldar Civic (b) és a felcsúti Josip Knezevic a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2021. április 10-én
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Nyíregyháza Spartacus FC 1-1. Az élcsoport: 1.
Vasas FC 65 pont, 2. Debreceni VSC 64, 3. Gyirmót
FC 60.
* 1. liga, 30. forduló (vasárnapi eredmény): CSU Craiova – Kolozsvári CFR 0-0. Az élcsoport: 1. FCSB
65 pont, 2. CFR 64, 3. CSU Craiova 58.
* 2. liga, rájátszás, 2. forduló (szombati és vasárnapi
eredmények): felsőház: Universitatea Craiova 1948 –
Temesvári ASU Politehnica 1-0, Bukaresti Rapid –
Dunărea 2005 Călăraşi 4-1; alsóház: Petrolul Ploieşti
– Concordia Chiajna 0-1. Az élcsoport: 1. Rapid 39
pont, 2. Universitea Craiova 1948 39, 3. Mioveni 35.

1. Ferencváros
2. Puskás AFC
3. Fehérvár FC
4. Paks
5. MTK
6. Mezőkövesd
7. Kisvárda
8. Újpest
9. Honvéd
10. ZTE
11. Budafok
12. Diósgyőr

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Az NB I. állása
19
16
12
11
10
10
10
10
8
8
7
6

8
4
8
7
9
8
8
5
9
5
6
5

1
8
8
10
9
10
10
13
11
15
15
17

60-19
40-32
54-32
59-54
39-36
31-35
24-34
37-57
40-39
44-51
31-52
29-47

65
52
44
40
39
38
38
35
33
29
27
23
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Újra együtt a Somostetőn

Szerkeszti:MezeySarolta

A húsvét az egyik legfontosabb
ünnep a keresztények számára,
ennek köszönhetően számos szokás, hagyomány alakult ki és maradt fenn ezzel kapcsolatban.
Húsvétvasárnap inkább az egyházi
szertartásokhoz szorosabban kötődő
szokások és hiedelmek dominálnak,
az ünnep másodnapján pedig a népszokásoké és a családi vendégségeké a főszerep.
Húsvét másodnapja a magyarlakta területeken a locsolkodás és a
szebbnél szebb színes tojások
napja. A tojás az ősi termékenység

szimbóluma a világ összes népénél,
a kereszténységben pedig a feltámadás jelképévé vált. Április 6-án,
húsvét harmadnapján a marosvásárhelyi Magányosok Klubja a járványügyi korlátozások szigorú
betartásával, Kopacz Imola klubvezetőnk kezdeményezésére, már második alkalommal ünnepelt a
Somostetőn. Az itt található hosszú
asztalt teleraktuk minden finomsággal, valamint szemet gyönyörködtető színes tojásokkal díszített
kosarakkal.
Klubvezetőnk üdvözölte a szép

Fotó: Fejéregyházi Gabriella

számban megjelent klubtagokat, és
felkérte a kulturális csoport tagjait,
hogy tartsák meg előadásukat.
Verssel Varga Irén, Cseh Juliánna, Czerán Erzsébet, Berei
Árpád, Fejéregyházi Tünde és Dendea Mária szórakoztatta a megjelenteket. Ezután a férfiak meglocsolták
a hölgyeket, amit piros tojással háláltunk meg. Hálásan köszönjük
klubvezetőnknek e találkozás megszervezését és a szívhez szóló szavakat, mindez segített abban, hogy
lelkünk ráhangolódjon a húsvét
üzenetére.
Schvalm Rózsa Ébredj, lélek című
versének soraival zárom írásom:
Ébredj, lélek, új örömre húsvét
reggelén,
győzött a sötétség hatalmán, s úrrá
lett a fény.
Nem rejti a sír mélysége, a
Megváltó él,
újjászületett az élet, s benne a
remény.
E szent öröm gyújtson lángot ma is
szívünkben,
ragyogja be fényével teljes
életünket!
Van élet a halál után, aki hitben él,
léte már e földön boldog
újjászületés.
CzeránErzsébet

Észrevételek, javaslatok

Ilyenkor, virágos tavaszi napokon, többen kimennek, kimegyünk a
szabadba sétálni.
Szép időben a nap sugarai bearanyozzák az egész tájat, sokszínű virágok tarkán ékeskednek, melyek mindannyiunkat gyönyörködtetnek.
Sajnos a Covid-világjárvány sátán módra pusztít. Reméljük, hogy
nem sokáig. Ilyen körülmények között is, amit szépnek látok vagy ha
szükségesnek tartom, megosztom másokkal is.
Így például azt, hogy nem mindenik autóbusz hátsó részén van feltüntetve a járat száma, pl a 2B-n, a 30B-n, vagy a 18-ason.
Egyes buszmegállokban régóta nincs fedett rész, így a várakozó utasoknak esős időben nincs hova beállniuk. Például a Braseria buszmegállóban, és még több helyen. Kérésünk az új városgazdákhoz az lenne,
hogy találjanak megoldást a fedett várakozók felállítására.
Megemlítem, hogy a Hősök parkja megállónál irigylésre méltó fedett
várakozót állítottak fel. Ilyen kellene a többi megállóban is.
Nemrég olvastam a Népújságban egy írást, amelynek szerzője azt
tartja, hogy a főtéren lévő vécét is elkellene költöztetni. Ezt nem helyeslem, mert szükség van az illemhelyekre, annál is inkább, mert a Petőfi téren lévő illemhely régóta be van zárva. Miért?
Szerintem nem megszüntetni kellene az illemhelyeket, hanem újakat
létesíteni inkább.
A Kornisa negyed lakójaként érdemesnek tartom megemlíteni, hogy
a lakótelep utcáiban található gödröket gondosan és szakszerűen eltüntették, az itt lakók, az autósok és a gyalogosok örömére.
Szeretnénk, ha negyedünkben szép és tiszta lenne a környezet az idén
is. E téren dicséretet érdemel a 13-as számú tömbház egyik lakója, Máté
Márta, aki elsőként igyekszik a tömbház körül takarítani, szépíteni, virágot ültetni.
Példáját a többi lakó is követhetné, hogy minél szebbé, vonzóbbá tegyék környezetünket.
Még mindig vannak, akik szemetelnek a Kornisa negyedben a kicsi
sportpálya közelében lévő erdőben jelenleg csak szemét van. (Kire tartozik?)
Végezetül, bizakodva várjuk a tavasz teljes kibontakozását és a koronavírus teljes pusztulását.

Községfejlesztési tervek Kerelőszentpálon
Joggal mondhatjuk, hogy Kerelőszentpál az egyik legdinamikusabban
fejlődő község megyénkben, s ez
leginkább annak köszönhető, hogy az
önkormányzat kihasználja a megyeszékhely, a fontos közlekedési csomópont közelségét, valamint azt, hogy
részben területén van a megyei tanács által működtetett ipari park,
emellett pedig saját mintegy 80 hektáros ipari parkja van. Az sem mellékes, hogy a község adott területet a
regionális hulladéklerakónak.

Vajda György

Mindez a költségvetésben tükröződik –
mondja lapunknak Simon István polgármester, aki nem véletlenül a hatodik mandátumánál tart. – Nem kis erőfeszítésbe kerül
meggyőzni a cégeket, lehetőséget teremteni
nekik, hogy telephelyeket nyissanak nálunk,
ezek jócskán adóznak a központi költségvetésbe is, és nem mindegy, hogy hogyan kezeli
a központ a visszaosztásokat. Így is a saját jövedelmünk évente mintegy 7-8 millió lej,
amiből jól megélünk. Nagyobb tervek megvalósítására pályázunk. A saját költségveté-

Épül a kerelőszentpáli kultúrotthon

VarróDomokos

Ha van akarat és ötlet, lehet haladni

sünkből biztosíthatjuk az önrészt, és előkészíthetjük az uniós projekteket. Nekünk fontos
az
infrastruktúra-fejlesztés,
a
közművesítés, aszfaltozás, majd az iskolák,
középületek rendbe tétele, működtetése, de
mivel községünkben több a szociális eset,
ezekre is odafigyelünk. Természetesen a
cégek munkahelyeket teremtenek, jövőt biztosítanak a fiataloknak, így az új nemzedék
felé is fordulunk – fogalmazott a polgármester, aki arról is tájékoztatott, hogy sikeres ifjúsági
lakásprogramot
indított
be
Búzásbesenyőn. Az önkormányzat ingyen
500 négyzetméteres telket biztosított fiataloknak házépítésre. Így 42 házat húztak fel. A
program folytatódik, kiszemeltek egy községközponthoz közeli területet, ahol 38 telket
határolnak el. Az idén közművesítik ezt a területet, ami nem olcsó, Besenyőben 1,5 millió lejbe került.
A községközpontban és Búzásbesenyőben
kiépült az ivóvíz- és csatornahálózat, és ahol
elhelyezték a közműveket, ott aszfaltoztak is.
Jól haladnak a csatornázással Szentmargitán, Közművesítési munkálatok Szentmargitán
majd következik Magyardellő. Ugyanakkor
a főút (E 60) mentén is sikerült – a különleges kosítást és két játszótér megépítését, amekábelhálózatot áthidalva – folytatni a munkát. lyekre természetesen közbeszerzést hirdetAz idén a költségvetésből támogatják a par- nek. Ezzel együtt a községközpontot is
rendbe teszik.
Annyi közmunkálatot indítottak el, hogy
ezek mellett újabbakat, nagyobbakat nem is
tervezek. A polgármester szerint az E60-as
főút és a Kerelő közötti bekötő utat szeretnék
rendbe tenni a vasúti átjáróig, ameddig tart az
aszfalt a faluban. A repülőtér-fejlesztési terv
miatt 300 méteres eltérőt kell kiépítsenek.
Ennek érdekében elindítják a tanulmányokat.
A kivitelezést pályázatból valósítják meg.
Egy következő nagyobb horderejű terv egy
napelempark létesítése. Kerelőn már működik egy ilyen áramfejlesztő központ, azonban
a polgármester szerint, mivel úgy tűnik, hogy
az önkormányzatok is pályázhatnak zöldenergia-fejlesztésre, napelemparkot létesítenének,
és az így termelt villamos energiával ellátnák
a középületeket, a templomokat, és biztosítanák a közvilágítást. A tervek szerint mintegy
2-2,5 megawattot termelnének, amiből még
el is adhatnának, így ez is egy jövedelemforrás lehet a község számára. A továbbiakban
gondoltak arra is, hogy a Radnót fejlesztési
kistérségi egyesület tagjaként megpályázzák

Fotó: Vajda György

a város és a közelében levő öt község teljes
digitalizálását, aminek alapján a köztereken
wifi-elérhetőséget biztosítanának, de elsősorban a hivatalok közszolgáltatásait digitalizálnák.
Még nem hirdették meg az uniós pályázatokat, de készülnek arra, hogy a regionális
operatív programon keresztül vagy a vidékfejlesztési kiírásokra jelentkezzenek óvoda és
kultúrotthonok javítására. Az utóbbiban elsősorban a művelődési házakat tennék rendbe.
Van már sikeres pályázat, az Országos Beruházási Alap (CNI) támogatásával folyamatban van a kerelőszentpáli kultúrotthon
felújítása (fotón). Tavaly fogtak hozzá az
építkezéshez, és a CNI beruházásaként az
idén novemberben kell befejezni. A beruházás értéke 2,7 millió lej, amivel a berendezést
is finanszírozzák. Az önkormányzat hozzájárulása 415.000 lej, amiből finanszírozták az
épület közművesítését és manzárdosítják az
eredetit. Az új művelődési otthonban könyvtár, ifjúsági klub és egy nagy, 260 férőhelyes
előadóterem kap helyet. Az épületet decemberben vehetik majd igénybe a lakosok,
abban a reményben, hogy akkor már a járványügyi megszorítások nélkül használhatják.
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Új műsor az Erdélyi Magyar Televízió kínálatában: 24plusz

Április 12-től új műsort indít
az Erdélyi Magyar Televízió
24plusz címmel, amely hétfőtől
csütörtökig naponta este 8
órától lesz látható a képernyőkön. Az eddig szerdánként
jelentkező Sajtóprés és a csütörtökönként műsorra tűzött
Mérlegen helyét veszi át az új
műsor, amit hétfőn és szerdán Farkas István, kedden és
csütörtökön pedig Jakab Orsolya műsorvezetésében lehet
követni. Az új műsorról, az elvárásokról és a célokról a
24plusz két műsorvezetőjét
kérdeztük.

Nagy-Bodó Szilárd

Farkas István:
A fő cél az erdélyi magyarság
hiteles tájékoztatása

Az elején nagyon nehéz lesz elválasztani, még magamban is, a
Sajtóprést a 24plusztól. A Sajtóprés
egy hosszabb, 55 perces beszélgetőműsor volt, főként vagy szinte kizárólag elemzőkkel. Ezzel szemben
a 24plusz rövidebb lesz, és ebből
adódóan pörgősebb kell legyen, a
meghívottak nemcsak elemzők
lesznek, hanem politikusok is. Az
elemzőkkel egyféleképpen kell beszélni, a politikusokkal pedig másképpen. Azon a véleményen
vagyok, hogy a politikustól megijed
az ember, és az újságírótól elvárják
azt, hogy egy politikusnak kemény
kérdéseket tegyen fel, és bizonyos
értelemben sarokba szorítsa. Ennek
a nézői elvárásnak eleget kell tenni,
és ez egy komoly kihívás.
A műsor ötlete nem tőlem vagy
Jakab Orsolyától indult, hanem
Szepessy Előd főszerkesztőtől. A
hozzá, valamint a televízióhoz érkező nézői igényekből vonta le azt
a következtetést, hogy szükség van
egy napi közéleti-politikai tájékoztató műsorra. Az Erdélyi Magyar
Televízió eddig is foglalkozott
közélettel és politikával, tehát ez
nem új, az viszont igen, hogy naponta, hétfőtől csütörtökig, este 8
órától a nap legfontosabb témáival
fogunk foglalkozni. A nézői igény
volt az, ami életre hívta a 24pluszt,
illetve az a felismerése az Erdélyi

Magyar Televíziónak, hogy a feladathoz fel kell nőni, és a nézőket
nekünk is alakítanunk kell. Meg
kell értetnünk az emberekkel azt,
hogy nagyon fontos, hogy tisztában
legyenek azzal, ami az országban
történik, hogy tudják, egy politikai
döntésnek mi lesz a következménye. Például, hogy tudják, miért
döntenek úgy a járványkezelésben
illetékes hatóságok, hogy este 9
után bezárják az üzleteket. Meg kell
értetni a nézőkkel, hogy ez nem
azért van, mert azután a vírus jobban terjed, hanem azért, mert ha a
boltokat nem zárjuk be 9-kor, akkor
mindenki kitolja a vásárlás időpontját. Így pedig elejét lehet venni
annak, hogy valóban terjedjen a járvány. Tehát azért van szükség erre
a napi közéleti tájékoztató műsorra,
hogy az emberek tudják, mi miért
történik abban az országban, ahol
élnek. Én – másokkal ellentétben –
szeretem azt mondani, hogy a tudás
hatalom, és erre mindenkinek szüksége van, mind a tanároknak, mind
az üzletembereknek, mind pedig az
egyszerű gyári munkásoknak.
Nyilvánvalóan ezt a műsort meg
kell különböztetni valahogy a Mozaiktól, aminek a szlogenje jelenleg
az, hogy „Politika, film, kultúra,
divat”. A 24plusz elindulása után
valószínűleg át fogják írni a Mozaik
főcímdalát. A Mozaik indulásakor
az volt a terv, hogy egy napi, színes
adás legyen, és mindennel foglalkozzon. A 24plusz elindulásával a
Mozaik témalistája is át fog alakulni, és komoly feladat lesz az,
hogy a két műsort összehangoljuk.
A mozaikos lányok ezentúl kevésbé
fognak politikával foglalkozni, kevésbé fognak politikusokat meghívni a műsorukba, vagy egy
könnyed témában fogják ezt tenni.
Azt várom el a 24plusztól, hogy
betöltse azt a szerepet, amit szántunk neki, vagyis, hogy tájékoztassa
az erdélyi magyarságot. A felmérések azt bizonyítják, hogy az erdélyi
magyarok inkább tisztában vannak
azzal, hogy mi történik Magyarországon, mint Romániában. Ennek
elég egyszerű a magyarázata. Az erdélyi magyarok többsége magyarországi televíziós csatornát követ,
mert jobban megérti, mint a román
nyelvű Digi24-et, Antena3-at, B1-

Farkas István és Jakab Orsolya a 24plusz próbafelvétele közben

et vagy még sorolhatnánk. Az Erdélyi Magyar Televízió ezt az űrt próbálja betölteni. A 24plusz rólunk, a
mi életünket meghatározó döntésekről fog szólni, mert tisztában kell
lenni azzal, hogy nem Budapesten,
hanem Bukarestben dőlnek el a
minket érintő kérdések. Összeségében azt várom el a 24plusz műsortól, hogy valós kapaszkodókat
tudjon nyújtani a nézőknek, illetve
olyan tudást adjon a kezükbe,
amellyel jobban el tudnak indulni
az életben.
Magamtól mint műsorvezetőtől
azt várom el, hogy kétnaponta
olyan lendületes tudjak lenni, amilyen lendületre szükség van ahhoz,
hogy ez a műsor élvezhető legyen,
és hogy a néző ne kapcsoljon át más
csatornára. Ebben nyilván nagy segítségemre lesz az Erdélyi Magyar
Televíziónak minden alkalmazottja,
a főszerkesztőtől az operatőrig, a
vágókig. A televíziós műfaj nagyon
összetett, szükség van arra, hogy az
operatőr a felvezető témákhoz jó
képeket vegyen, a vágó dinamikusan vágja össze, valamint, hogy a

főszerkesztővel és a szerkesztői
csapattal olyan témákat gondoljunk
ki, amelyek viszik ezt a műsort, és
az betölti a már említett szerepeket,
legyen szó televíziós műsorról vagy
a közösségi médiás felületeinkre
feltöltött kis anyagrészekről.

Jakab Orsolya:
Nem egyszerű, de értékes és
tartalmas lesz

Az egyik különbség a Mérlegen
és a 24plusz műsorok között, hogy
nemcsak egy este leszek látható 20
órától, közéleti témában az Erdélyi
Magyar Televízió képernyőjén,
hanem hetente kétszer, kedden és
csütörtökön, Farkas István műsorvezető-társam pedig hétfőn és szerdán számít a nézőkre.
Egy másik különbség, hogy több
lesz a meghívott, azaz nem egy
vagy két meghívottal fogunk aktualitásokról beszélni. Egyesek fizikailag is ott lesznek velünk a
stúdióban, míg mások online vagy
telefonon csatlakoznak. Az elmúlt
24 óra legaktuálisabb témáit fogjuk
megvitatni este 8-tól.

Fotó: Csíki Róbert

A műsor számomra egyaránt jelent kihívást és örömöt is. Kihívás,
mert komoly szervezést igényel az,
hogy minden este élőben a rendelkezésünkre álljanak a szakértők, a
politikusok és az elemzők, akik elengedhetetlenek ahhoz, hogy az aktualitásokat valóban megfelelően,
naprakészen és érthetően tudjuk eljuttatni az Erdélyi Magyar Televízió
nézőihez. Ez az egyik kihívás. A
másik az, hogy mennyire sikerül
érthetően átadni a nézőknek azokat
az információkat, amelyeket fontosnak tartunk, illetve amelyekről úgy
gondoljuk, hogy hatással van mindenki életére.
A közéleti témákat illetően mindig foglalkoztatott az oktatás kérdése, eddig is, amikor csak lehetett,
foglalkoztam ezzel a témával. Ez a
későbbiekben is prioritás lesz számomra. Azonban egy másik nagyon
fontos terület, amellyel foglalkozom, és egyszerű állampolgárként
is próbálok tenni az érdekében, az a
környezetvédelem. A továbbiakban
is, a 24plusz műsoron belül fogok
foglalkozni ezzel a témakörrel is.

Erdőgazdálkodási támogatásokat hagyott jóvá a kormány
A kormány jóváhagyta a 30
hektárnál kevesebb erdővel
rendelkező tulajdonosok erdejének őrzését, valamint
azokat az összegeket, amelyekkel a T1-es és T2-es besorolású véderdők tulajdonosait
kifizetik.

Forrás: RMDSZ

A törvény értelmében a T1-es és
T2-es besorolású erdőkben nem
szabad fakitermelési munkálatokat
végezni. A román állam az Európai
Unió jóváhagyásával támogatja
azokat a tulajdonosokat, akik ilyen
típusú erdővel rendelkeznek.
Az elmúlt években elmaradt
ezeknek a támogatásoknak a kifizetése. Tánczos Barna miniszter kezdeményezésére a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium elérte, hogy a kormány
idén több mint 134 millió lejt irányozzon elő a 2017-ben, 2018-ban
és 2019-ben kifizetetlen támogatások törlesztésére.
Jó hír továbbá a 30 hektárnál kevesebb erdővel rendelkező tulajdo-

9

nosok számára, hogy a kormány 8,8
millió lejt különített el ezeknek az
erdőknek az őrzésére 2020-ra.
Fontos hangsúlyozni a támogatás
ténye mellett, hogy az előnyök bizonyos kötelezettségeket is maguk
után vonnak, a támogatásra jogosultaknak felelősséget kell vállalniuk a helyes erdőgazdálkodásért.
A kevés erdővel, valamint a T1es és T2-es besorolású erdővel rendelkező kedvezményezettek száma
meghaladja a 350 ezret.
Románia
világviszonylatban
azok közé az országok közé tartozik, ahol a legjobb erdészeti szakemberek dolgoznak. Így az
erdővédelmi és fakitermelési munkálatok a szakemberek által jól
meghatározott terv szerint működnek.
A falopás és az illegális erdőkitermelés megakadályozásával érhető el, hogy Románia-szerte
fenntartható módon menjen végbe
az erdőgazdálkodás.
(RMDSZ-tájékoztató)
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Nagyságrendekkel bővül az uniós finanszírozás Románia számára

Menetrend szerint kell végigvinni az európai helyreállítási tervet

az oktatási rendszer digitalizálása, de a közszolgáltatások digitalizálását is lehet finanszírozni. A gazdasági kohézió fejezetnél
lehetőség nyílik a közúti infrastruktúra finanszírozására, a versenyképességnél a kkvszektor támogatására, míg a szociális kohézió
terén helyi fejlesztési projekteket lehet finanszírozni. Az ifjúságpolitikai fejezetnél olyan
programok finanszírozhatók, amelyek az iskolaelhagyás mérséklését célozzák, de
ugyanígy a bölcsődeépítés vagy sportprojektek is idetartoznak” – sorolta Winkler
Gyula.

Új fejezetet nyithat az ország fejlesztésben és modernizációban, a következő időszakban elérhető uniós
források nagyságrendjét nézve, mutatott rá csütörtöki dévai sajtótájékoztatóján Winkler Gyula EP-képviselő,
kiemelve, hogy nagyléptékű projektekre nyílik lehetőség.

Az európai parlamenti képviselő sajtóirodája által szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben Winkler Gyula kiemeli:
„A hazai gazdaságnak arra van szüksége,
hogy a meghatározott menetrend szerint végigvigyék az európai helyreállítási tervet.
Egyre közeledik a terv alkalmazása, és az
előkészítési folyamat határidőit be kell tartani. Április végéig a kormánynak véglegesíteni kell az országos helyreállítási és
rezilienciatervet, amit benyújt az Európai Bizottsághoz, az unió sajátforrás-határozatát
pedig legkésőbb júniusig ratifikálnia kell a
hazai törvényhozásnak. Elvárás, hogy ez
minél hamarabb megtörténjen az összes tagállamban, hogy a 672,5 milliárd euró felett
rendelkező európai helyreállítási és rezilienciaépítési mechanizmus életbe léphessen”.
Véleménye szerint a tagállamok el kell fogadják az unió saját forrásaira vonatkozó határozatot, hogy elindíthassák a hitelfelvételi
műveleteket a pénzügyi piacról.

Fontos a határidők tiszteletben
tartása

A határidők tiszteletben tartása azért fontos, hogy a tagállamok – köztük Románia is
– részesülhessenek az országos helyreállítási
tervekben szereplő projektek előfinanszírozásában. Ezeket az előzetes összegeket akkor
kaphatják meg, ha az Európai Bizottság jóváhagyta az országos helyreállítási terveket. A
legoptimistább forgatókönyv szerint Románia számára elérhetővé válik már ezen a nyá-

A kormányzat együtt kell működjön
a helyi önkormányzatokkal

Winkler Gyula

ron egy 3,95 milliárd eurós előfinanszírozás,
ez a hazai helyreállítási terv alapján járó teljes
összeg 13 százaléka. Az országos helyreállítási és rezilienciaterv teljes finanszírozása
29,2 milliárd euró, amelyből 14,2 milliárd
vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó 15 milliárd pedig hitel.
„Az Európai Parlament javaslatára növelték meg 10 százalékról 13 százalékra az előfinanszírozás
arányát
az
országos
helyreállítási tervek számára. Ugyancsak az
EP-ben tisztáztuk az európai helyreállítási és
rezilienciaépítési mechanizmus prioritásait.
Tulajdonképpen bővítettük a prioritásokat,
ami Románia számára azért fontos, mert így
az európai helyreállítási terv lefedi az összes
hazai finanszírozási igényt” – emlékeztetett
a képviselő.

Fotó: Facebook

Az európai helyreállítási terv
hat irányt határozott meg

Az EP-ben elfogadott módosításoknak
megfelelően az európai helyreállítási terv hat
irányt határozott meg: zöldátállás és környezettudatosság, digitális átállás, versenyképesség és gazdasági kohézió, szociális kohézió,
közintézmények megerősítése, ifjúságpolitika.
„A prioritások bővítése lehetővé teszi,
hogy a Románia számára fontos projektek
megvalósulhassanak. Például a zöldátállás fejezetnél az energetikai hatékonyság növelését
támogató programok mellett az ivóvíz- és
csatornahálózatok bővítésére, öntözőrendszerek kiépítésére, a vasúti közlekedés korszerűsítésére is lehetőség nyílik. A digitalizáció
terén a legfontosabb – véleményem szerint –

Az EB közzéteszi az Európai Innovációs
Tanács első pályázati felhívásait

Az Európai Innovációs Tanács
(EIC) elindítását és az első finanszírozási lehetőségek bejelentését
követően
az
Európai Bizottság közzétette
az Akcelerátor program első
pályázati felhívásait. A több
mint 1 milliárd euró értékű finanszírozás azon induló innovatív
vállalkozásokat,
valamint kis- és középvállalkozásokat támogatja, amelyek potenciálisan jelentős
hatást érhetnek el.

A rendelkezésre álló források
több mint fele elérhető bármely terület áttörést jelentő innovációi számára, ugyanakkor 495 millió eurót
az európai zöldmegállapodást támogató innovációkra, valamint a digitális
és
egészségügyi
technológiákra különítettek el. Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és
az ifjúságért felelős biztos így nyilatkozott: „Az Akcelerátor program
az EU egyedülálló finanszírozási
eszköze, mely magánbefektetők bevonása és felfutást segítő szolgáltatások nyújtása révén az áttörést
jelentő innovációk fejlesztését támogatja. Segíteni fog abban, hogy
Európa élen járhasson az innováció
és az új technológiák terén, és hogy
képesek legyünk kezelni az előttünk
álló egészségügyi, környezeti és társadalmi kihívásokat.” Az Akcelerátor program olyan tudományos
felfedezésekre vagy technológiai áttörésekre összpontosít, amelyeknek
hosszabb időn át jelentős finanszírozásra van szükségük a gazdaságosság eléréséhez. Az ilyen
innovációk gyakran nehezen jutnak
finanszírozáshoz, hiszen a velük
kapcsolatos kockázatok túl magasak, a befektetések pedig csak las-

san térülnek meg. Ez a finanszírozás lehetővé teszi, hogy az innovátorok mobilizálhassák a gyorsabb
térnyeréshez szükséges teljes beruházási összeget. Az EIC Akcelerátor programja katalizátorként
működik: további befektetők bevonását segíti elő az innovációk térnyeréséhez.
Az
egyedi
finanszírozási modell induló vállalkozások és kkv-k számára legfeljebb 2,5 millió euró összegű vissza
nem térítendő támogatást kínál,
amelyhez az EIC Alap révén 500
ezer eurótól 15 millió euróig terjedő
tőkebefektetés társul. A pénzügyi
támogatáson kívül valamennyi projekt igénybe vehet számos üzleti akcelerátorszolgáltatást is, amelyek
segítenek a vezető szakértőkkel,
partnervállalatokkal, befektetőkkel
és ökoszisztéma-szereplőkkel való
kapcsolatfelvételben. Ugyancsak a
Bizottság 168 millió eurós költségvetéssel útjára indította az EIC úttörő
kutatásokat
támogató
programját. Interdiszciplináris kutatói csoportok pályázhatnak olyan
kutatási és innovációs támogatásokra, amelyek segítik őket áttörést
jelentő ötleteik megvalósításában és
abban, hogy pozitív átalakító hatást
gyakoroljanak gazdaságunkra és
társadalmunkra. A 3-tól 4 millió euróig terjedő támogatási összegek
azokra a forradalmi technológiákra
összpontosítanak, amelyek képesek
lesznek kezelni a globális kihívásokat és javítani életminőségünket.

Háttér-információk

A 2021 márciusában létrehozott
Európai Innovációs Tanács, mely a
2021–2027-es időszakra több mint
10 milliárd eurós költségvetéssel
rendelkezik, egyablakos ügyintézést tesz lehetővé az innovátorok

számára. Támogatást nyújt az áttörést jelentő technológiákkal kapcsolatos, korai szakaszban végzett
tudományos kutatáshoz, a kutatási
eredmények kereskedelmi lehetőségekre való átváltásához, valamint
az innovatív induló vállalkozások
és kkv-k fejlesztéséhez és bővítéséhez. A Horizont Európa egyik legfontosabb újdonságaként a 2018 és
2021 közötti kísérleti szakasz, valamint az előd kkv-támogató eszköz
és a jövőbeni és kialakulóban lévő
technológiákkal kapcsolatos programok sikerességére épít, és több
mint 5000 kkv-nak és induló vállalkozásnak, illetve több mint 330 kutatási projektnek nyújt támogatást.
Az Akcelerátor program támogatja
a technológiafejlesztés későbbi szakaszait és az adott technológia térnyerését. Az innováció technológiai
összetevőjét ezért laboratóriumban
vagy más releváns környezetben
előzetesen tesztelni és validálni
kell. Az Akcelerátor program két
másik EIC-programot egészít ki: az
úttörő kutatásokat támogató programot (EIC Pathfinder), amely az interdiszciplináris kutatócsoportokat
támogatja tudományos-technológiai
áttörésekkel kapcsolatos elképzeléseik megvalósításában, valamint az
EIC átalakulásfinanszírozási rendszert (EIC Transition), amelynek
célja a kutatási eredmények innovációs lehetőségekké való átalakítása.
Az Akcelerátor program és az úttörő kutatásokat támogató program
első pályázatairól további információk találhatók az EIC weboldalán.
A potenciális pályázók felvehetik a
kapcsolatot az Európai Innovációs
Tanáccsal és Kkv-ügyi Végrehajtó
Ügynökséggel is.
(Európai Bizottság –
sajtóközlemény)

Rámutatott: az országos helyreállítási terv
alapos előkészítése mellett kiemelten fontos,
hogy a kormányzat együttműködjön a helyi
önkormányzatokkal, ugyanis 2023 végéig
minden projektet le kell szerződni, és legkésőbb 2026-ig a kivitelezést is le kell zárni,
hosszabbításra nem lesz lehetőség.
„Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az
országos helyreállítási alap plusz finanszírozási lehetőség, ami párhuzamosan fut a szokásos uniós programok mellett. A 2014–2020
közötti költségvetési időszak elérhető forrásai
az N+3-as szabály szerint még 2023-ig felhasználhatók. Ugyanakkor ebben az időszakban megkezdődik a következő uniós
költségvetési időszak, a 2021–2027 közötti.
Ezekhez hozzáadódik a méltányos átállási
alap és az InvestEU, az Európai Beruházási
Bankon keresztül működő garanciaprogram.
Mindezeket a finanszírozási lehetőségeket fel
lehet használni, ezek segíteni tudnak az ország gazdasági helyreállításában, de ugyanakkor a régóta megoldásra váró szociális
problémák rendezésében is” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula EP-képviselő.
(mózes)

Görögország megnyitja
határait

Görögország április 16-án újra megnyitja határait a turisták előtt –
jelentette be hétfőn Claudiu Năsui gazdasági és turisztikai miniszter.
Közölte, beszélt Görögország bukaresti nagykövetével, aki elmondta,
hogy április 16-án országa megnyitja határait a turisták előtt, de természetesen néhány feltételhez köti az állam területére való belépést.
A romániai turistáknak indulás előtt ki kell tölteniük az úgynevezett
utaskereső formanyomtatványt (Passenger Locator Form), illetve negatív PCR-teszttel vagy oltási igazolvánnyal kell rendelkezniük. „További információkat várunk még a görög hatóságoktól” – fejtette ki
Claudiu Năsui az Antena 3 műsorában.
Ami a Romániába való visszatérést illeti, Năsui kifejtette, hogy ha a
visszatérés időpontjában Görögország nem szerepel a sárga övezetbe
tartozó államok listáján, a román állampolgároknak nem kell karanténba vonulniuk. Ha visszatéréskor Görögország szerepel a listán, az
állampolgároknak nem kell karanténba vonulniuk, ha be vannak oltva,
vagy ha orvosi igazolással vagy antigénteszttel bizonyítani tudják, hogy
az elmúlt 90 nap során átestek a koronavírus-fertőzésen – mutatott rá
a turisztikai miniszter. (Agerpres)

Szünetel a vízszolgáltatás

Az AQUASERVRT. felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy karbantartási-bővítési munkálatok miatt
április14-én8–20óraközött(hozzávetőlegesidőpont)szünetel
azivóvíz-szolgáltatás:
•Marosvásárhelyen,aSzabadiút(Voinicenilor)89–274.szám
alatt,valamintaC.HagiStoian,Alma,SerafimDuicu(CaleaVoinicenilor),Viorelelor(CaleaVoinicenilor),Tulipán(CaleaVoinicenilor),Szegfű(CaleaVoinicenilor),Magnólia(CaleaVoinicenilor),
NagySzabóFerenc,G.Ploieşteanu,SimionMândrescu,GálfyMihály, Zeno Vancea, Ion Vlasiu, Pongrácz Antal Sándor, Gyümölcsfa,Égerfa(Arinului)utcában;
•Mezőzabadban(Voiniceni)aFőút1–17.számközött;
•Marosbárdoson(Bărdeşti).
Felhívjuk a kedves fogyasztók figyelmét, hogy a szolgáltatás újraindításakor a csövekből kimosódó lerakódás miatt a vízcsapból rövid
ideig zavaros víz folyhat. Azt tanácsoljuk, hogy a vizet kitisztulásáig
csak háztartási célokra használják. Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségért.
Köszönjük megértésüket.
AQUASERVRT.,Marosvásárhely

2021.április13.,kedd _________________________________________ HIRDETÉS–KÖZLEMÉNY__________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

eLaDó héjatlan tökmag, lucernamag,
valamint kukoricafejtő gép (800 kg/h).
Tel. 0747-480-255. (11174)
a NIKI PaRK ÜzLeT elad új ágybetéteket bármilyen méretben. 1989.
December 22. utca 113. szám
(22469)
aJáNDÉKOzOK közepes termetű,
fiatal, jó házőrző kutyát. Tel. 0744572-896. (11449-I)
eLaDóK borvizes műanyag ládák
üvegestül.
Tel.
0744-572-896.
(11449-I)

LAKÁS

eLaDó kétszobás tömbházlakás a
November 7. negyedben. Irányár:
63.000 euró. Tel. 0744-966-747.
(11407-I)

MINDENFÉLE

FÉMSzeRKezeTI MUNKáT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22563-I)
FUVaRT, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(10638-I)
KÉSzÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és
alumíniumredőnyöket,
szalagfüggönyöket,
belső
redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11305)

TeTŐFeDÉS fém- és hagyományos
cseréppel,
ácsmunka,
tetőjavítás,
szigetelés kartonnal, gyors kisebb
javítások. Tel. 0749-689-653. (11399)

TeTŐKÉSzÍTÉS lemezből, cserépből,
ácsmunka,
teraszkészítés,
garázsfelújítás, csatornajavítás, bármilyen
kisebb javítás, mindenféle más munka.
Tel. 0755-654-115. (11420)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk április 13-án szeretett édesapámra,
gáLFI ÖDÖNRe halálának 14.
évfordulóján. emlékét szeretettel
őrzi fia családjával. (11439)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, testvér,
rokon és jó barát,
HáTSeK MagDOLNa-MáRIa
szül. Dobribán
életének 76. évében, április 10-én
csendesen megpihent. Örök nyugalomra 2021. április 13-án 12
órakor helyezzük a református
temetőben, katolikus szertartás
szerint.
emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
a gyászoló család. (11436-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama,
rokon
és
jó
szomszéd,
gáLL zSUzSáNNa
a Bőr- és Kesztyűgyár
volt dolgozója
e hó 10-én, 92 éves korában elhunyt.
Temetése április 13-án, kedden
14 órakor lesz a katolikus temető
alsó kápolnájából.
emlékét örökre szívünkbe zárjuk.
a gyászoló család. (11446-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy
JeNeI JózSeF
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
testvér, apatárs, rokon, szomszéd, ismerős és volt munkatárs,
életének 86. évében sok szenvedés után megpihent. Temetése
április 14-én, szerdán 15 órai kezdettel lesz a Jeddi úti temetőben,
unitárius szertartás szerint.
emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
a gyászoló család. (11453-I)
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban
nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket
szerettél, nem haltál te meg, csak
álmodni mentél. a fájdalmat leírni
nem lehet, csak letörölni az érted
hulló könnyeket. Könnyes szemmel tekintünk az égre, kérjük a
Jóistent, hogy nyugtasson békében.
Fájó szívvel búcsúzunk
JeNeI JózSeFTŐL
a legjobb férjtől, édesapától és
nagytatától. Bánatos felesége,
gizike, gyermekei, Józsi, Csabi
és Tünde, valamint unokái, Roli,
edi és Brigi. emléke legyen áldott,
nyugalma
csendes!
(11453-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszintén
együttérzek
a
gyászoló családdal HáTSeK
MaRIKa hirtelen elvesztése
okozta
fájdalmukban.
Szomszédasszonya,
Ibi.
(11444-I)

az adó- és Pénzügyi Hivatal közleménye

a www.anaf.ro portál lehetőséget biztosít a One Stop Shop – OSS
rendszerbe való elektronikus bejelentkezésre

2021. április 1-től a www.anaf.ro portál lehetőséget biztosít a One Stop Shop – OSS rendszerbe való
elektronikus bejelentkezésre (különleges elbírálású héa).
Összhangban a 112/2006. számú, az e-kereskedelmi csomag végrehajtásáról szóló héairányelv
rendelkezéseivel, 2021. július 1-től a teljes OSS rendszer működőképessé válik, megkönnyítve a vállalatoknak
a hozzáadottérték-adó (héa) elektronikus bevallását és befizetését bizonyos B2C (Business-to-Consumer)
kategóriába tartozó vállalkozások, szolgáltatások esetében.
A rendszer alkalmazása opcionális, az egyszerűsítés abban áll, hogy lehetőséget nyújt ezeknek a
vállalatoknak, hogy ne kelljen regisztráljanak és bejelentsék a héát az összes olyan EU-tagállamban, ahol
héával tartoznak, hanem az azonosítót kiadó tagállam révén igénybe vehessék ezeket az elektronikus
szolgáltatásokat ezen kötelezettségek teljesítéséhez.
A rendszer kidolgozásának célja az üzleti környezet adminisztratív terheinek csökkentése a héabevallási és
-fizetési eljárás (B2C) egyszerűsítésével, valamint a határokon átnyúló kereskedelem megkönnyítése és a
héacsalások visszaszorítása.
A 2015. január 1-jétől a Mini One Stop Shop rendszeren keresztül bevezetett költségvetési adminisztráció
koncepciója a One Stop Shop egyablakos ügyintézéssel bővül, és három, az adófizetők rendelkezésére
bocsátott rendszerre terjed ki:
– Az EU-n kívüli, az EU-ban nem letelepedett adóalanyok által szolgáltatott elektronikus, telekommunikációs,
műsorszórási vagy televíziós szolgáltatások nyújtásának nem uniós rendszerét kiterjeszti az EU végső
fogyasztóinak összes határon átnyúló szolgáltatására (B2C).
– Az elektronikus, telekommunikációs, műsorszórási vagy televíziós szolgáltatások EU-n belüli szolgáltatására
vonatkozó uniós rendszert ki kell terjeszteni a közösségen belüli vállalkozások közötti business-to-consumer
fogyasztói szolgáltatások összes típusára (az adóalanyoktól a végső fogyasztókig) a háztartási javak
szállítására, elektronikus interfészeken keresztül az áruk közösségen belüli távértékesítése érdekében.
– Új behozatali rendszer egy harmadik országból és területről importált áruk távértékesítésére az uniós
fogyasztók számára, 150 euróig. A jelenlegi importrendszerhez képest az a változás, hogy az uniós
fogyasztóknak történő értékesítés után az eladó begyűjti a héát, és az OSS alapján bevallja és megfizeti az
azonosító tagállamnak. Ezeknek az áruknak a behozatala héamentességet élvez, megkönnyítve a
vámrendszerrel való kapcsolatot.
A gyakorlatban az az adóalany, aki az EU egyik tagállamában (az azonosítás helye szerinti tagállamban) be van
jegyezve az OSS speciális héarendszerébe, elektronikus úton benyújtja az OSS-héabevallásokat, a héával
együtt részletezve az adott OSS-rendszerben bevallható szállításokat. A héabevallást negyedévente nyújtják
be az uniós, illetve és az EU-n kívüli rendszerben, és havonta az importrendszerben.
Ezeket az OSS héabevallásokat az azonosító tagállam egy biztonságos kommunikációs hálózaton keresztül
továbbítja a megfelelő fogyasztó tagállamnak. Ezt követően az azonosító tagállam az adófizetőtől beszedett
esedékes héafizetést átutalja a fogyasztás szerinti tagállamba.
Az OSS-héabevallás nem helyettesíti azt a héabevallást, amelyet az adóalanynak a belső adókötelezettségei
alapján kell benyújtania.
Az egyablakos One Stop Shop útmutató, a Guide to the VAT One Stop Shop, amely információkat nyújt a
héanyilvántartásról, bevallásról és befizetésről angol nyelven elérhető az Európai Bizottság honlapján:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/ressources_en.
A következő időszakban a dokumentum román nyelven is elérhető lesz.
Kommunikációs, közkapcsolati, sajtószolgálat
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De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek,
mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
(Ézs. 40:31)

Fájdalommal és reménységgel telt szívvel tudatjuk, hogy
özv. Nagy LáSzLóNÉ
szül. HaLMeN IRÉN
életének 95. évében hű Jézusa kezébe végleg letette életét.
Lelkipásztor-feleségként a sepsibesenyői és a magyarbükkösi gyülekezetekben szolgált.
Földi porsátorát 2021. április 14-én 15 órakor helyezzük
nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúznak tőle gyászoló szerettei.
eMLÉKe LegyeN áLDOTT!
(11443-I)

Szomorú szívvel emlékezünk szere-

tett, dolgos kezű édesapámra, gáLFI
ÖDÖNRe halálának 14. évfordulóján.

Nyugodjon békében!

emlékét őrzi leánya, unokái családjuk-

kal. (11404-I)

Megrendülten
vettünk
tudomást
Borsos
adrian
Mihály
kollégánk
szeretett
ÉDeSaNyJa
haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
az aquaserv vezetősége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Borsos adrian Mihály
kollégánknak,
együttérzünk
vele szeretett ÉDeSaNyJa
elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
az aquaserv munkaközössége.
(sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy? Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához, RAKTÁRKEZELŐI munkakörbe. Ha pályája kezdetén áll, vagy nincs logisztikai
területen tapasztalata, lépésről lépésre megtanítjuk. Amit kínálunk:
képzés a munkahelyen; modern logisztikai rendszer és hatékony használatának megtanítása; meghatározatlan időre szóló munkaszerződés;
fix fizetés és teljesítménybónuszok; ételjegyek. Munkaprogram hétfőtől péntekig. Az önéletrajzokat a következő website-ra várjuk:
https://despre-noi.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre:
Dezrobirii utca 19. szám, Marosvásárhely, vagy hívjanak a 0372-759230-as telefonszámon. (65558)

ATRIPLASTKFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és HEGESZTŐT. Szakmai felkészítést, vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 197. szám alatt, a cég titkárságán lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-043-as telefonszámon. (sz.-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648,
0722-693-866. (sz.-I)

A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel.
Köszönetnyilvánítások:
Mihaela Marosvásárhelyről hálás Klara asszonynak, mert
segített gyermekének kigyógyulni az epilepsziából.
Márton Dicsőszentmártonból köszöni, hogy újra fellendült
az üzlete; Ana Marosvásárhelyről köszöni, hogy
kigyógyította férjét az alkoholizmusból, Constantin köszöni, hogy visszakaphatta
barátnőjét. Levente Szovátáról köszöni, hogy kigyógyult a depresszióból. Agneta
Régenből hálás az átok feloldásáért. József Ernyéből köszöni, hogy megkerült
elveszettnek hitt gyermeke. Ha azt akarja, hogy megoldódjanak problémái, hívja
bizalommal KLARA asszonyt, aki 100%-osan garantálja a sikert.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0265/202-305

• Delgaz Grid

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• Aquaserv:

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal

GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,

otthongondozó szolgálat,

- 0265/210-177
- 0265/268-330

8–16 óra között:

0736-883-110

• Optika-Optofarm

- 0265/212-304

• Marmed

- 0265/208-800

- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

- 0265/250-344

koszorúk

- 0751-114-307

- 0729-024-380

e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro

Dr. Jeremiás István

- 0265/215-702

- 0265/208-888

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

- 0265/263-351

Labor

• Radiológia, echográfia

- 0800/800 928

- 0265/263 351

- 0756-468-658

• Dora Medicals

- központ

- 0265/929

- 0265/200-928

- 0265/312 436

járóbeteg-rendelő:

• Dora Optics

- hideg víz-csatorna

- közönségszolgálat

- 0365/400-404

- 0800-801-929

Nemzetközi halottszállítás

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

- 0265/266-801

- 0365/400-401

• Rendőrség

• SMURD (betegekkel

- 0740-083-077

- 0365/404-664

- 0733-553-976

koporsók, kellékek,

és halottszállítás

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/215-119

- 0744-282-710

- 0745-606-215

- 0745-606-269

- 0758-047-604

- 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet

- 0265/212-971

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/222- 446

a 0265/268 854-es telefonon.

Várjuk jelentkezését

