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H AJ N A L C S I L L A

Országos viszonylatban a 
meghirdetett 8652 vezetői 
tisztségre (6231 igazgatói 

és 2421 aligazgatói) 9221 dossziét 
adtak le az érdeklődők. Hargita 
megyei viszonylatban összesen 131 
igazgatói és 61 aligazgatói tisztség 
elfoglalására írtak ki versenyvizs-
gát, és 134 jelentkező közül ötnek 

nem fogadták el a dosszié-
ját. Maros megyében a 166 
igazgatói és 110 aligazga-
tói tisztség elfoglalására 
250 személy jelentkezett, 
közülük nyolcnak utasítot-

ták vissza a jelentkezését. 
Maros megyében 29 jelentkezőnek 
a saját neve került fel a listára, 
nem azonosító kódok, a többiek a 
személyiségi jogok védelme miatt 
kóddal azonosították magukat. 
Hargita megyében az összes je-
lentkező neve helyett azonosító 
kód jelent meg a listán.

Mi következik?

Egyelőre csak a sikeres jelentkezők 
száma látszik, az nem, hogy me-
lyik tanintézmény vezetői állását 
pályázták meg. Az csak az október 
15-én esedékes írásbeli vizsga ered-

ményeinek kifüggesztése után de-
rül ki – közölte lapunkkal a Maros 
Megyei Tanfelügyelőség sajtófelelő-
se, Irimie-Matei Camelia. Akik most 
sikeresen túljutottak a dossziék 
átvizsgálásának szakaszán, októ-
ber 15-én írásbeli vizsgán kell bizo-
nyítsák felkészültségüket. Az első 

eredményeket még aznap közlik, 
majd az óvások utáni végleges ered-
ményeket október 20-án függesztik 
ki. Azoknak, akik megfeleltek az 
írásbeli szakasz követelményeinek, 
november 15. és december 8. között 
szóbeli próbán, interjún is részt kell 
venniük. Közben november 16-a és 

december 10-e között lehet benyúj-
tani és rendezni az interjúvizsgával 
szembeni fellebbezéseket. Decem-
ber 13-án döntenek a jelöltek arról, 
hogy melyik tanintézetet vagy tiszt-
séget választják, amennyiben több 
pozícióra/tanegységre is jelentkez-
tek. December 17-én hivatalosítják 
a végeredményeket, és még kará-
csony előtt, december 20–22. között 
megkapják a kinevezési határozato-
kat, 2022. január 10-ei hatállyal.

Új szakaszban a versenyvizsga
Még nem lehet tudni, melyik tanintézmény vezetői állását pályázták meg

A továbbjutottaknak október 

15-én írásbeli vizsgán kell 

bizonyítaniuk felkészültségüket
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Újra lesz gazdanap
A gyergyói térségben az alfalvi 

gazdanapok rendelkeznek a 

legrégebbi múlttal az ilyen 

jellegű rendezvények között, az 

idei immár a 23. kiadás lesz. A 

szombati rendezvénynek már 

pénteken elkezdődik a felve-

zetése, szekerek járják végig 

Gyergyóalfalut és Borzontot, 

hogy terményeket gyűjtsenek a 

helyi portákon, amelyeket majd 

a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

gondozásában lévő gyerekek 

étkeztetésére használnak fel. 

A Réteskertben szombaton 

délelőtt 10 órától kezdődnek a 

programok, melyek közül ezúttal 

sem hiányzik a korábbi években 

megszokott és közkedvelt tú-

róspuliszka-főzés és -kóstolás, 

illetve a haszonállat-bemutató 

és a gépkiállítás. A részletes 

program megtalálható a község 

Facebook-oldalán.

Elektromoshulladék-
gyűjtés
A művelődési ház előtti parkolók-

ban szabadulhatnak meg szom-

baton a használaton kívüli, hibás 

vagy feleslegessé vált elektro-

mos készülékeiktől, gépeiktől a 

gyergyószentmiklósiak. A hely-

színen 10 és 17 óra között zajlik 

az akció, de a szervezők szükség 

esetén házhoz is mennek. Ezt 

igényelni a 0741-233257-es 

telefonszámon lehet. Két darab 

10 lej értékű ajándékutalványt 

kapnak azok, akik 45 kilogramm-

nál nagyobb súlyú elektromos 

háztartási készüléket, gépet 

(fagyasztó, hűtőszekrény, mo-

sógép stb.) adnak le, illetve egy 

darab 10 lejes utalványt azok, 

akik kisebb készülékeket adnak 

át a begyűjtőponton, amelyek 

összsúlya meghaladja a 35 kilót.

• R ÖV I D E N 

SI MON V I R ÁG

A z egyik legvitatottabb és legfon-
tosabb napirendi pont a nagykór-

ház körüli telekvita volt csütörtökön, 
a marosvásárhelyi önkormányzati 
képviselő-testület havi ülésén. Mint 

korábban beszámoltunk róla, 
a város és a megye több mint 
tíz éve pereskedik a közel 20 
hektáros terület tulajdonjo-
ga miatt. A telek része az a 

terület, amelyen a nagykórház 
áll, valamint az épületet övező terület, 
de a parkolók, a városi temető, illet-
ve a sírkert és a beépített rész közötti 
szabad területet is. A telekvita ren-
dezése azért fontos, mert a kormány 

jóváhagyta az égési sérülteket ellátó 
központ megépítését, de ennek az a 
feltétele, hogy tiszta telekkönyvvel 
rendelkező telket tudjanak biztosítani 
a beruházás számára. Az egészség-
ügyi központot a SMURD épülete és 
a temető között található üres telekre 
építenék, de ennek tulajdonjoga tisz-
tázatlan. A megyei tanács megbízott 
egy szakértői céget, amely felosztotta 
a 20 hektáros területet kilenc parcellá-
ra, és ezt az elosztási módot a megyei 
tanácsosok elfogadták. Ahhoz azon-
ban, hogy be lehessen telekkönyvez-
tetni, Marosvásárhely önkormányzati 
testületének is el kell ezt fogadnia. 
Az elosztás értelmében a csaknem 20 
hektáros telek nagy része a megyei ta-
nácsé lenne, beleértve a szóban fogó 
7,5 hektáros füves területet is.

A marosvásárhelyi önkormányzat 
csütörtöki ülésének napirendjén az 
RMDSZ-es tanácsosok által előterjesz-
tett határozattervezet szerepelt, amely 
tulajdonképpen a megyei tanácsosok 
által is elfogadott területelosztási mó-
dot tartalmazta. A város önkormány-
zati képviselői úgy értékelték, hogy 
a telekelosztás megfelelő, és el kell 
fogadni annak érdekében, hogy a vá-
ros, illetve a megye ne essen el a nagy 
egészségügyi beruházástól. Azonban 
ezt a határozattervezetet nem írta alá 
a marosvásárhelyi városháza jegyzője, 
Bâta Anca Voichita. Az indoklásban 
a jegyző arra hivatkozik, hogy a vá-
ros már 2010-ben megtámadta Maros 
Megye Tanácsának azon döntését, 
amelynek értelmében a megyei ön-
kormányzat tulajdonába került volna 
a nagykórház körül lévő, csaknem 20 
hektáros terület nagy része. A jegyző 
szerint a megyei tanács által megbízott 
szakcég nem vette fi gyelembe a végle-
ges törvényszéki döntéseket. Vélemé-
nye szerint ugyanis legkevesebb egy 
7,5 hektáros telek Marosvásárhelyé, és 
ez a terület a SMURD és a városi temető 

közötti füves rész, ahol korábban egy 
focipálya volt. A jegyző álláspontja sze-
rint ez soha nem volt a megyei tanácsé. 
Bâta Anca Voichita aláírásának hiánya 
azt jelezte, hogy megítélése szerint nem 
törvényes a tervezet. Az ülésen több 
hozzászólás is elhangzott, leginkább 
a határozattervezet elfogadása mellett 
érveltek a résztvevők. Kitértek arra is, 
hogy a végső döntést az ügyben a me-
gyei prefektusi hivatal fogja meghozni, 

ugyanis a kormányhivatal engedélyére 
is szükség van ahhoz, hogy a döntés 
érvényessé váljon. Az ülésen jelen lévő 
18 képviselő közül 17-en elfogadták a 
határozattervezetet, egy tanácsos nem 
szavazott. A döntés törvényességéről a 
prefektusi hivatal dönt.

Végéhez közeledik a több mint tízéves telekvita? 
• A marosvásárhelyi jegyző aláírásának hiányában is 
elfogadták a helyi önkormányzati képviselők azt a határo-
zattervezetet, amely a Gheorghe Marinescu 50. szám alat-
ti, nagykórház körüli telek felosztásáról szólt. Ez ügyben 
a végső döntést – amely véget vethet a több mint tízéves 
telekvitának – a prefektusi hivatal fogja meghozni.

A vitatott 7,5 hektáros telek. 

Ennek a tulajdonjogáról is 

szavaztak a marosvásárhelyi 

önkormányzati képviselők
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• Lejárt az iskolaigazgatói és aligazgatói versenyvizsgára jelentkezők dossziéjának 
átvizsgálási szakasza, szeptember 30-án pedig a tanfelügyelőségek közzétették 
azon jelöltek listáját, akik sikeresen jelentkeztek a megmérettetésre. A legtöbb je-
lentkező név nélkül, azonosító kóddal került fel a listára a személyiségi jogok védel-
me miatt. Október közepén írásbeli megmérettetés következik számukra.




