
Oltás közben. Egy vakcina-
szállítmány elakadt a német-
országi hóviharban
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Várják  a regisztrálókat
Hétfőtől adják be az AstraZeneca vakcináját

B A L O G H  L E V E N T E

Február 15-étől, azaz hétfőtől 
kezdik a lakosság oltását az 
AstraZeneca által gyártott ol-

tóanyaggal, ehhez 180 új oltópont 
nyílik az országban. A jelentkezés 
ezen oltópontokba holnaptól válik 
lehetővé – közölte tegnap az oltás 
koordinálásáért felelős testület. 
Az új helyszínekre az oltási kam-
pány második körében érintet-
tek közül a krónikus betegek és a 
kulcsfontosságú munkakörökben 
dolgozók jelentkezését várják. Je-
lentkezni a megszokott módon, 
azaz az erre létrehozott internetes 
oldalon, a házi- vagy a kezelőor-
voson keresztül, illetve telefonon 
lehet. Mint ismeretes, ebben a hó-
napban 800 000 AstraZeneca oltás 
érkezik Romániába, amellyel a 18 
és 55 éves életkor közöttieket oltják 
be, a két oltás között nyolc hétnek 

kell eltelnie. Florin Cîţu miniszter-
elnök tegnap közölte, a teljes szál-
lítmányt az első dózis beadására 
használják fel.

Eközben egy időre Németország-
ban rekedt az a Pfi zer-BioN Tech-
vakcinaszállítmány, amelynek 
tegnap kellett volna megérkeznie 
Romániába, miután az ott tombo-
ló heves hóvihar miatt nem tudott 
felszállni a lipcsei repülőtérről a 
gép, amely az oltóanyagokat szál-
lította volna. A nyolcadik, 163 800 
dózist tartalmazó szállítmánynak 
légi úton kellett volna megérkeznie 
a bukaresti, kolozsvári és temesvá-
ri repülőtérre. Florin Cîţu minisz-
terelnök igyekezett megnyugtatni 
mindenkit, hogy a késés nem za-
varja meg az oltási kampány me-
netét. 

Jönnek a várólisták

Valeriu Gheorghiţă, a kampány 
koordinátora közölte, hamarosan 

várólistára regisztrálhatnak azok, 
akik előjegyzést kérnek a korona-
vírus elleni oltásra; a várólistás 
rendszer akkor kezd el működni, 
amikor lesz annyi oltóanyag, hogy 
valamennyi oltópontot megnyis-
sák. Amint elkezdik használni a 
várólistát, a platformon megjelenő 
új oltási időpontokra az ezen a lis-
tán szereplő személyek lesz-
nek jogosultak, a rendszer 
ugyanis automatikusan le-
foglalja számukra a helyet, 
amíg visszaigazolás érke-
zik részükről – magyaráz-
ta a szakember. Hozzátet-
te, minden oltóközpontnak 
saját várólistája lesz, ezért 
kell megvárni, hogy valamennyi 
központnál induljon be az oltás. 
Gheorghiţă szerint ezt április 1-jére 
becsülik, reményeik szerint addig 
véglegessé válik a vakcinagyártók 
szállítási ütemterve. A koordinátor 
azt is elmondta, hogy a fogorvoso-
kat és a bőrgyógyászokat is bevet-
hetik a koronavírus elleni oltási 
kampányban. 

SIMON VIRÁG

M arosvásárhelyen januártól nem 
a lakótársulásoknál kell befi zet-

ni havonta a szemételszállítási díjat, 
hanem a helyi adókkal és illetékek-
kel együtt a városháza pénztárainál 
kell törleszteni. Ez számos elégedet-
lenséget szült városszerte, mert azt 

jelentette, hogy két részletben kell 
kifi zetni egy nagyobb összeget, sze-
mélyenként csaknem évi 150 lejt, 
pontosabban 142,44 lejt.

Kevesebbet kell fizetni

Frunda Csenge, Bereczki Sándor és 
Venczi János RMDSZ-es tanácsosok 
módosító javaslatokat nyújtottak be 
a köztisztasági díj kapcsán. Azt java-

solták, hogy a díjat lehessen kifi zetni 
négy részletben is, és aki ezt választ-
ja, annak március, június és szeptem-
ber utolsó napjáig, illetve az utolsó 
részletet december 15-éig kelljen kifi -
zetnie. Igaz, ez azt jelenti, hogy négy 
alkalommal kell ez ügyben felkeres-
nie a városháza pénztárát, de így is 
segítség lehet annak, akinek megter-
helő, hogy a lakásadóval együtt tör-
lessze az egész éves szemétdíjat is. A 

másik javaslatuk az volt, hogy súlyos 
fogyatékossággal élők, valamint az 
I-es rokkantsági fokozatba sorolt sze-
mélyek mentesüljenek a díj befi zetése 
alól. A harmadik javaslat a nagycsa-
ládosokkal kapcsolatos: azoknak a 
családoknak, ahol három vagy annál 
több kiskorú van, csak két gyermek 
után kelljen köztisztasági díjat fi zet-
niük, a harmadik, negyedik gyerme-
kek után nem. A kedvezményekből 
következő bevételkiesést a városi 
költségvetésből pótolják. A javas-
latokat tartalmazó határozatterve-
zetet a marosvásárhelyi tanácsosok 
egyöntetűen elfogadták. Jó tudni, 

hogy azoknak, akik pontosítani sze-
retnék, hogy hány személy után kell 
köztisztasági díjat fi zetniük, március 
elsejéig kell benyújtaniuk az erről 
szóló nyilatkozatot a marosvá-
sárhelyi városházára, illet-
ve levélben is el lehet ezt 
küldeni. Múlt hét végéig 23 
ezer ilyen nyilatkozat érke-
zett be, közel felét már fel 
is dolgozták. Ezekre azért 
van szükség, mert a számí-
tógépes program minden la-
kás esetében automatikusan három 
személyt számol, és ez sok esetben 
nem talál.

Kedvezményt kapnak a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők
• A Marosvásárhelyen nagy port kavart köztisztasági díj befizetését módosították hétfői 
rendkívüli ülésükön a városi önkormányzati képviselők, kedvezményeket biztosítva a 
nagycsaládosoknak, továbbá felmentve a díj törlesztése alól a fogyatékkal élőket.

• Holnaptól lehet regisztrálni az AstraZeneca által gyár-
tott vakcinák beadására az erre kialakított internetes 
oldalon vagy telefonon keresztül. A vakcinákat február 
15-étől adják be a most megnyitandó új oltópontokban.

R endkívüli ülésen hozott hatá-
rozatot Gyergyószentmiklós 

önkormányzati képviselő-testülete 
arról, hogy szerződést bont azzal 
az ügyvéddel, aki eddig éveken át a 
várost képviselte egyebek közt Mezei 
János volt polgármester korrupciós 
ügyében, de az E-Star fűtésszolgál-
tatóval szembeni peres ügyekben is. 
A polgármester közölte, egy másik, 
kereskedelmi jogban felkészültebb 
ügyvédi irodát keresnek erre.

„Felbontjuk a Vasile Ghere nevű 
ügyvéddel évek óta tartó szerződé-
sünket, aki nemcsak Mezei János 
korrupciós ügyében érdekelt mint 
Mezei János védőügyvédje, de a vá-
rost is több ügyben képviselte. Mezei 
korrupciós ügyében egyszerre kép-
viselte a várost és a károsult Montu-
rist céget is. Ez számomra érthetet-
len. (..) Ez az ügyvédi kabinet vagy 
személy képviselte a várost a legtöbb 
E-Starral folyó ügyben, amelyeket, 
úgy tűnik, sajnos szerre el is veszí-
tett. Éppen ezért az én bizalmam és 
az önkormányzat bizalma is eléggé 
megrendült afelől, hogy az ügyvéd 
mindent megtett azért, hogy a város 
érdekeit megvédje, és hogy a város 
igaza megmaradjon a törvényszé-
ken is” – érvelt a döntés előkészítése 
mellett Csergő Tibor András polgár-
mester a tanácsülést megelőző sajtó-
tájékoztatón a kérdést érintő tanácsi 
határozattervezetekkel kapcsolat-
ban. Lényegében ugyanezt mondta 
el az ülésen is. Itt aztán kiderült, a 
tanácsosok számára sem volt vilá-
gos, hogy végül hány napirendi pont 
is van terítéken, és adott pillanatban 
az sem volt tiszta, hogy ezek közül 
Selyem Hideg Norbert jegyző melyi-
keket találta törvényesnek, és melyi-
kek ellen támasztott kifogásokat. 

Végül látszólag tisztázódtak a 
dolgok, és a testület (pártszínektől 
függetlenül egyöntetű szavazással) 
eldöntötte, hogy Vasile Ghere ügy-
védi irodájával szerződést bontanak 
és másik ügyvédet keresnek a Mezei 
János korrupciós ügyével, illetve az 
E-Starral kapcsolatos ügyekben a 
város érdekeinek képviseletére. 

A peres ügyekről

Több perről is szó van: az egyikben az 
E-Star közel 500 ezer lejt követel azért, 
hogy a város nem emelte meg az álta-
la kért mértékben a fűtés árát 2015-
ben; egy másik peres ügy 3 millió lej-
ről szól, azaz arról az összegről, amit 
a gyergyószentmiklósi fűtéshálózat 
használati díjaként egy összeg-
ben előre kifi zetett a cég, de 
mivel idő előtt távozott, ezt 
nem használhatta ki. Ezeket 
a követeléseket az előző pol-
gármester, Nagy Zoltán és 
Vasile Ghere is elismerte – 
mutatott rá Csergő. Egy har-
madik pernek még az elején 
vannak a felek, de ez az igazi súlyos 
ügy: ez 100 millió lej értékű követelés 
az E-Star részéről az elesett bevételei, 
profi tja és várt befektetése megtérí-
tésére. Itt lesz fontos feladata az új 
ügyvédnek a város érdekeinek képvi-
seletében. Csergő Tibor András a saj-
tótájékoztatón közölte, az ügyvéd azt 
sugallta számára, hogy egyezzenek 
ki az E-Starral. „Számomra kérdéses, 
hogy a régi városvezetés miért nem 
egyezett ki a céggel és miért nem fi -
zette ki azt, amit eleve elismert” – tet-
te fel a kérdést Csergő. (Gergely Imre)

Szerződésbontás az ügyvéddel

Tanácsülés Gyergyószentmikló-
son fontos kérdésekkel
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