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Pénzosztás a tartalékalapból
A székely megyék települései is jelentős összegeket kaptak
• A kormány tartalékalapjából jelentős pénzösszegeket osztottak vissza
szerdán este – a szociáldemokraták szerint a magyarlakta települések
és a liberális polgármesterek által vezetett városok, községek jártak igazán jól. Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda is jelentős támogatást kapott.

Minden támogatásra
szükség van
Mint Gáll Szabolcs gyergyóalfalvi
polgármestertől megtudtuk, az öszszeg legnagyobb részét, mintegy

1,6 millió lejt az önerőből elkezdett
ivóvíz- és csatornarendszer kiépítésére fogják fordítani (a munkálatok
összértéke 2,6 millió lej). Jelenleg
a munkálatok szünetelnek, mert a
nagyközség ígéretet kapott az Országos Befektetési Tanácstól (CNI), hogy
átveszik tőlük ezt a munkálatot. De
úgy tűnik, ez csak ígéret volt, így ha
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A hályogkovács…
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vírus nem válogat, dolgozik. Anyanyelvtől, világnézettől vagy éppen
politikai hovatartozástól függetlenül
ledönti lábáról az embert. A vírus nem beszél,
dolgozik. Nem kérdezi a válaszra várva:
oltáspárti Ön vagy oltásszkeptikus? A vírus
dolgozik és oktat. Különösen „az okos ember
a más kárán tanul” népi bölcsességet tagadók nagy tanítómestere. A világháló az elmúlt
esztendőben a militáns járványtagadóktól és
oltásellenesektől volt hangos. Ahogy az lenni
szokott, a gyűlölködéssel határos protestszenvedély előbb mozgalommá, majd mindmáig
dagadó szimpátiájú parlamenti párttá alakult.
Akárcsak a Covid-19 névre keresztelt betegség,
népszerűséghajhászása közepette az AUR
semmitől és senkitől sem riadt vissza. Sikerrel
jártak mindketten. A 2021. október 6-ai adatok

Jókor jó helyen. Pénzt osztott
a kormány a tartalékalapból

összegnek is nagyon örvendenek,
mert sok lyukat kell betömniük.

Kisebb összegek
Maros megye összesen 42,5 millió
lejt kapott, igaz, 327 milliót kért. A
Maros Megyei Tanács költségvetését
8,4 millió lejjel toldották meg. Marosvásárhelynek rendkívül kevés,
mindössze 1,7 millió lej jutott, ráadásul ez a legnagyobb összeg Maros
megyében. Ezt követi 1,5 millió lejjel
Szászrégen, 1,2 millió lejjel Nyárádtő
és Radnót, míg a magyar kisvárosok,
Szováta, Erdőszentgyörgy és Nyárádszereda 1–1 millió lejjel költhetnek el
többet idén a kormánytámogatásnak
köszönhetően. 900 ezer lejt kap a tartalékalapból Görgényszentimre, 600
ezret Marosfelfalu, Apold és Dános.
A városok közül Marosludas kapott
nagyon kis összeget, csupán 100 ezer
lejt, míg megyeszinten huszonhárom
olyan község van, amelynek mindössze 50 ezer lejt utalnak. De nem ez
a legkisebb összeg Maros megyében,
hanem a 30 ezer lej, amivel a kormány Bala községet támogatja.
Maros megyében 102 önkormányzat van, ezek közül 94 részesült támogatásban, kimaradt többek között a magyarok lakta nagyközség,
Makfalva, amelyet a polgári pártos
Vass Imre polgármester vezet.
Kovászna megyének összesen
31,9 millió lej jutott ennél a pénzosztásnál. Ebből messze vezet a Sepsiszentgyörgynek biztosított összeg,
amely 8 millió lej. Ennél többet országos szinten csupán három város
kapott: Suceava (15 millió lejt), Konstanca (10 millió lejt) és Medgidia,
ez utóbbi 23 millió lejt. Kolozsvár és
Brassó ennél a pénz osztásnál egyetlen lejt sem kapott.

• NÉZŐPONT
alapján a koronavírus napi 14 744 új fertőzöttnél, az AUR a politikai szimpátiával rendelkező
polgárok 17,1 százalékánál jár. Megsüvegelendő teljesítmény. Ráadásul az üzleti világban,
a szakmai és politikai körökben, valamint a
közösségi médiában egy időben tomboló és
egymást erősítő káosz a további féktelen növekedést vetíti előre. A Covid-19- áldozatok és az
oltásellenes harcosok számának emelkedését
mindenképpen. Attól, hogy a magyar közvélemény által „Sosonka”-ként emlegetett, még
az AUR-ból is kiebrudalt szenátorral együtt a
minap még nagy garral a vakcinát szidalmazó,
civilben a térség oltáselleneseinek egyik hangadójaként tetszelgő szilágysági Kovács Ernő
a héten a közösségi fiókján keresztül azt írta,
hogy „kedveseim, oltassátok be magatokat”,
nem változott lényegében semmi. Csak újfent
megerősítést nyert, hogy a vírus dolgozik
és oktat. Azaz mégis változott valami: egy
hályogkováccsal kevesebb lett. No de sebaj,
maradtak még éppen elegen. Nem csak nekik
javaslom: röpke félórácska világháló- szörfözés
helyett olvassák újra Mikszáth Kálmán egy fiatal tanárhoz írt, A hályog-kovács című levelét.

Az oltásellenesség és a tudatlanság összefügg
Talán még nem szakadt ennyire
ketté a társadalom a 21. században, mint most a koronavírus
és az oltás kapcsán. A vakcinát
elutasítók egyre hangosabbnak és
agresszívebbnek tűnnek, gyakran
gyűlölettel reagálnak az oltással
kapcsolatos hírekre, hivatalos
bejelentésekre, mi több a tudományos közlésekre. A Nézőpont
következő adásában arra próbálunk választ keresni, hogy mit lát
a társadalomkutató, mi áll az oltásellenes elméletek terjedése
mögött, mivel magyarázható, hogy Románia az átoltottsági
arányt tekintve is a sereghajtók között van az Európai Unióban.
Horváth István szociológussal, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szociológia tanszékének professzorával Székely Blanka
beszélget. Az emberek többsége Romániában hamarabb elmegy
imádkozni, amikor bajban van, mint hogy orvoshoz vagy pszichológushoz forduljon – állapítja meg a professzor. Mint rámutat: „Kevéssé tudják az emberek értelmezni azt, hogy az elhunytak 92%-a nem
volt átoltva, hanem azt fogják mondani, hogy igen, de tudunk olyanról,
aki hiába vette fel az oltást, mert elhunyt. Tehát ez a valószínűségi öszszefüggés, amit nem tudnak értelmezni.” A Nézőpont következő adását
pénteken 12 órától láthatják a Médiatér Youtube-csatornáján.

Székelyhon
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szerdán este elfogadott
kormányhatározat értelmében Hargita megye a
tartalék alapból 38,2 millió lejt kapott. A határozat értelmében a megyei tanács és a prefektusi hivatal
által beküldött kérések alapján a
har gitai településeknek összesen
205,9 millió lejre lett volna szükségük, hogy napirenden legyenek
a számlák kifizetésével és teljes
mértékben biztosítani tudják az
önrészeket a különböző pályázatokhoz. Hargita Megye Tanácsa
4,89 millió lejes támogatást kapott. Csíkszereda országos szinten
is nagy összeghez jutott, összesen
5 millió lejt tud elkölteni még idén.
Gyergyószentmiklós is elégedett
lehet, hiszen a tartalékalapból
1,8 millió lejt osztanak vissza.
Hasonlóan jól jár Gyergyóalfalu
is, számláját 1,74 millió lej fogja
gazdagítani; Gyergyószék másik
nagy települése, Gyergyócsomafalva pedig 1,6 millió lejből gazdálkodhat. Borszéknek 1,33 millió
lejt osztottak. Egy-egy millió lejt
kapott Bögöz, Oroszhegy, Ditró és
Székelyudvarhely. Jelentős összeget, 900 ezer lejt kap a parajdi és
a zetelaki önkormányzat. A legkisebb összeg, amelyet Hargita megyei települések kaptak, 50 ezer
lej volt, négy ilyen település van:

Gyergyótölgyes, Gyergyóvárhegy,
Salamás és Gyergyóholló.
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két heten belül nem történik konkrét
intézkedés, újra nekifognak a munkálatoknak, hogy még idén be tudják fejezni. A kivitelező céggel kötött
szerződés értelmében a munkálat
ellenértékért három év alatt kell kifizetniük, így jövőre 1 millió lejt kell
majd törleszteniük. A polgármester
azt is elmondta, hogy jelenleg 4,5
millió lejre volna szükségük, hogy
törlesszék a pályázatokból az önrészt és a folyamatban lévő munkálatok ellenértékét, de a most kapott

