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„Ha augusztus, akkor Várfalva Községi Napok és Hagymafesztivál!”- írtuk a tavaly, hírül
adva, egy a közösségünknek fontos, színes, vidám esemény közeledtét.
Mivel mindannyiunk egészsége a legfontosabb, az idei rendezvényünk elmarad. Így
augusztus végén üresen tátong a kövendi focipálya, a rutinos hétköznapokat nem töri meg
semmi. Hátradőlve megkönnyebbülve felsóhajthatnánk, hogy mennyi fáradtságot megspóroltunk,
megszabadultunk a szervezéssel járó nyugtalanságtól, az aggódástól, hogy idejében meglegyen,
jó legyen, olyan legyen, hogy mindenki kedvét lelje benne. Az így megtalált nyugalmunk azonban
nem ad békességet, mert a hiány a jó dolgok hiányát is jelenti. Nincs örömteli várakozás,
elmaradnak a pálya szélén lezajló nagy találkozások, hiányzik a focisták lelkesedése, kis bicikliseink
versenydrukkja, a közös főzés és ebéd nyüzsgése, nincs ott gyermekeink kíváncsisága és öröme,
pedagógusaink lelkesedése, a jövőbe vetett hit megélése gyermekeink sokaságát látva, nincs az
alázat időseink köszöntésekor... nincs a közösségi élet megélését megteremtő oly sok mozzanat.
Hiszem, hogy ebben a csendben, a „már megint eltelt egy nap” feleszmélései mögött,
minden nehézség és hátráltató tényező mellett megmaradunk egy közösségnek, hogy mindeddig
nem homokra, hanem kősziklára építettük közösségi erőfeszítéseink házát és megtaláljuk az utat
és lehetőséget egymás felé, nem felejtjük el milyen érzés örömet szerezni, embertársainkkal jót
cselekedni, a nehéz pillanatokban is embernek maradni.
Kívánok sok türelmet, kitartást a világjárvány által megidézett oly nehéz időszakban,
mindenkinek jó egészséget,
baráti üdvözlettel Mărginean János, polgármester

Népszámlálás 2021

2021-ben az Európai Unió országaiban,
így Romániában is népszámlálást tartanak.
A legutóbbi 2011-es népszámlálás, Románia állandó lakosságát 20,1 millió főre állapította meg, községünk lakossága 3247 volt,
amelyből: 693 bágyoni, 602 kövendi,172 kercsedi, 1190 várfalvi, 463 hidasi és127 csegezi
lakos.
A 2020 február 4-én elfogadott, 19-es
számú Sürgősségi Határozat szabályozza a
2021-es népszámlálást, melynek célja statisztikai adatok szerzése a lakosság számát, területi
elosztását, demográfiai, társadalmi, gazdasági
szerkezetét illetően, valamint felmérje az emberek lakhatási körülményeit, az épületek állagát. A népszámlálás a következő szakaszokban
történik: idén ősszel próbanépszámlálásra kerül sor, mely lehetővé teszi az adatfeldolgozás,
népszámlálási kérdőív tartalmi ellenőrzését,
kipróbálható lesz a népszámlálási informatikai
program, esélyt ad a népszámlálási útmutató
pontosítására; 2020-ban illetve 2021 első felében létrehozzák az adatbázist; a következő időszakban 2021 augusztusa és szeptembere között az úgynevezett önmegszámlálás következik
on-line kérdőív kitöltésével, majd ezt az adatok
elektronikus ellenőrzése követi; a harmadik
szakaszban október és november folyamán terepen gyűjtik be az adatokat a lakosságtól, és
számítógépbe be is vezetik azokat, de csak azok
esetében, akiknél az említett elektronikus adatgyűjtés nem volt lehetséges; végül 2021 decembere és 2022 januárja között történik meg
a begyűjtött adatok véglegesítése, kiegészítése.
Fontos, hogy mindenki részt vegyen a
népszámláláson, ezért akinek nincs lehetősége
online kitölteni a népszámlálási kérdőívet és a
kérdező-biztos sem találja otthon, az az önkormányzat által létrehozott népszámlálási irodában megteheti.
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Előzetes mezőgazdasági összeírás

2021 február 1 és április 30-a között mezőgazdasági összeírást szerveznek. Ezt megelőzi
egy próba-összeírás, melyet 2020 őszére terveznek.
Az összeírásra vonatkozó sürgősségi rendeletet február 4.-én fogadták el, amely a Hivatalos Közlönyben is már megjelent.
A rendelet a mezőgazdasági összeírás
előkészítését, megszervezését és lebonyolítását
szabályozza.
A jogszabály leszögezi: az országos mezőgazdasági összeírás célja az Európai Statisztikai
Rendszerrel összhangban aktualizálni a statisztikai adatokat a hazai és az európai mezőgazdasági politikák megalapozása és végrehajtása
érdekében.
A statisztikai adatok szükségesek ahhoz,
hogy Románia részt vehessen a közös agrárpolitikában.
A tényleges mezőgazdasági összeíráskor
a következő időszakokat, vizsgálják:
· a mezőgazdasági területek és a mezőgazdaságban dolgozó személyek vonatkozásában
a 2020-as mezőgazdasági évet, amely 2019.
október elsején kezdődött és 2020. szeptember
30-áig tart;
· az állati trágya kezelése tekintetében a
2020-as naptári évet;
· az állatállomány és tartási helyek vonatkozásában 2020. december 31-ét;
· vidékfejlesztési intézkedések vonatkozásában az utóbbi 3 évet.
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Tájékoztató az építkezési szabályokról Társadalmi együttélés szabályozása

A jelenleg hatályban lévő építkezési munkálatokat engedélyező 50/1991-es törvény szerint minden új építkezésű épületre szükséges a
hatósági engedélyek beszerzése függetlenül
az alapanyagától/típusától. Ha a telken nincs
közművesítés, az utcában meglévő hálózatokra
csak érvényes építkezési engedéllyel lehet csatlakozni.
Az épitkezesi engedély beszerzése a következő lépésekből áll:
-urbanisztikai engedély kérése (ehhez szükséges egy topográfus által készített felmérés a
telekről)
-az urbanisztikai engédelyben kért elvi engedélyek (plan de amplasament de utilități) beszerzése
-tervező által készített és hitelesített szakdokumentáció (rajzok)
-az így összeállított dokumentáció bemutatása a polgarmesteri hivatalban.
A polgármesteri hivatalhoz intézett kérések formanyomtatványait megtalalhatják a hivatal honlapjan www.primariamoldovenesti.ro/
primaria/urbanism.
Belsőségen épített családi házak esetén,
rendezett telekpapírok mellett az építkezési engedélyezés körülbelül 3-6 hónapot vesz igénybe.
Minden más épület engedélyezéséhez a
megyei tanács jóváhagyása is szükséges, a kéréseket a hivatalban lehet letenni.
Az urbanisztikai osztály hivatalos fogadóórája: minden szerdan 9.00-15.00 között.
Székely Ágnes, urbanista
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Egy korszerű és civilizált társadalom csak
úgy fejlődhet, ha érvényesülnek a társadalmi
együttélés szabályai, ha biztosított a közrend
és nyugalom. A társadalmi együttélés bizonyos
szabályaival ellentétes, a közrendet és nyugalmat sértő cselekményekért járó pénzbírság
mértékét a 2020/11-es Törvény határozza meg.
(A törvény teljes szövegét megtalálják a
125-ös számú Hivatalos Közlönyben, amely
2020 február 18-án jelent meg.)
Szabálysértésnek minősül:
-ha valaki nyilvános helyen obszcén cselekedeteket és gesztusokat követ el, vulgáris kifejezésekkel illet, erőszakosan fenyeget bárkit.
Büntetés 200-1000 Ron.
-ha valaki megdobálja embertársait (testi
sérülés okozása nélkül), közlekedési eszközöket, épületeket (anyagi károk okozása nélkül)
bármilyen tárggyal, vagy gyúlékony, szemet
iritáló, bénulást okozó, maró vagy szennyező
jellegű anyagokkal. Kiróható büntetés 100-500
Ron között.
-álriadózás, hatósági szervek (rendőrség,
tűzoltóság, mentőszolgálat) nyomós ok nélküli
riasztása. Az ezzel járó pénzbírság 100-500 Ron.
- az utcák, a parkok, az előadócsarnokok vagy
más nyilvános helyek közvilágításához használt
lámpák működését szolgáló villamos áram megszakítása vagy jogtalan kikapcsolása. Büntetés:
200-1000 Ron.
-közterületen és közhasználatban lévő
épületek, kerítések megrongálása (jog nélküli festés, rajzolás, karcolás), valamint hírdetések, reklámok rongálása és eltávolítása 100-500 Ron büntetést von maga után.
- a turisztikai, a közlekedési és az útvonalat mutató, az emberi életet fenyegető komoly veszélyekre figyelmeztető jelzések, táblák megsemmisítése, jog nélküli kihelyezése vagy eltávolítása. Az ezzel járó pénzbírság 200-1000 Ron.
-emberekre és tulajdontárgyakra veszélyes állatok szabadon bocsátása felügyelet nélkül. Büntetés: 100-500 Ron.
-kiskorúak valamint ittas személyek alkoholos italokkal való kiszolgálása közhelyeken.
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Büntetés: 100-500 Ron.
- botránykeltés nyilvános helyeken vagy a
botrányban való tényleges részvétel. Büntetés:
200-1000 Ron.
- nyilvános helyen a lakosság nyugalmát
zavaró jogtalan csendháborítás bármilyen zajtkeltő eszköz, tárgy használatával. Büntetés:
200-1000 Ron.
- a csendóra (22.00-8.00 és 13.00-14.00
között) megzavarása bármely eszköz, tárgy
vagy hangszer használatával. Büntetés: 5001500 Ron.
Abban az esetben ha ez a fajta tevékenység 24 óra leforgása alatt megismétlődik a büntetés mértéke nő 2000-3000 Ron-ra.
- olyan hangerősségű zenei eszközök
használata magánrendezvényeken, amely zavarhatja az ott vagy a szomszédban lakók békéjét, sátrakban, egyéb létesítményekben vagy
fedetlen helyiségekben, lakó- vagy társadalmi
épületek közelében, közterületeken. Büntetés:
2000-3000 Ron, ha 24 órán belül megismétlik,
a bírság 3000-6000 Ron.
- a közös otthonból házastárs, gyermek
és bármely más eltartott személy elűzése, kilakoltatása. Kiróható bűntetés: 200-1000 Ron
között van.
-az illetékes szervek által hozott rendészeti intézkedések megsértése természeti
katasztrófák vagy más lakosságot fenyegető
veszély esetén. Büntetés: 500-1500 Ron.
-kiskorúak bármilyen formában történő felbújtása bűncselekmények elkövetésére.
Büntetés: 500-1500 Ron.
-ha a 16 év alatti kiskorú gyerekek szülei,
gyámjai vagy mentális betegséggel küzdő, fogyatékossággal élők ellátását vállaló személyek
a gondozásukban lévő egyént nem akadályozzák meg csavargás, koldulás vagy prostitúció
elkövetésében. Büntetés: 100-500 Ron.
-veszélyes mentális betegséggel küzdő
egyének felügyelet nélkül hagyása az ő gondozásásukért felelős személyek által, valamint az
orvosi vagy rendőri szervek értesítésének elmulasztása abban az esetben, ha a gondozott
kiszabadul az ellenőrzés alól. Az ezzel járó bírság 100-500 Ron.
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Helyi Fejlesztési Stratégia a 20212027 közötti időszakra

A Helyi Fejlesztési Stratégia, egy széleskörű és sokrétegű fejlesztési tervezet, mely a
közösség társadalmi, környezeti és gazdasági
erősségeire, adottságaira vagy „tőkéjére” alapoz, figyelembe véve az emberek szükségleteit,
elvárásait. Hat évet ölel fel, egyik elengedhetetlen feltétele az Európai Unió által adott, vissza
nem térítendő támogatások lehívásának.
A következő lépések betartásával lehet
megvalósítani:
-jelenlegi helyzet felmérése
-községben zajló gazdasági, kulturális,
szociális élet különböző területein tevékenykedő szereplőkkel történő egyeztetések (információgyűjtés a gazdák, lelkészek, vállalkozók,
pedagógusok, egészségügyi dolgozók, stb. körében)
-tematikus megbeszélések, találkozók a
begyűjtött adatok alapján, különböző tevékenységi terület szerint
-lakosság körében elvégzett véleménykutatás
-a kapott információk alapján a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása, a község vonatkozásában kiemelten fontos helyi fejlesztési
tervezetek véglegesítése
Ahhoz, hogy a helyi fizikai és humán erőforrásokra támaszkodó, a közösség igényeire
válaszoló hatékony, Helyi Fejlesztési Stratégiát dolgozhassunk ki a 2021 -2027 időszakra,
szükség van az önök közreműködésére.
Dávid Noémi
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Online oktatás

Be kell vallanom, nem volt konnyű dolgunk az elmúlt hónapokban, sem a pedagógusoknak, sem a szülőknek, sem maguknak a
diákoknak. Úgy szakadt ránk ez is, mint maga
a vírus. Váratlanul. Nagyon távolinak, elképzelhetetlennek tűnt az, hogy eljön egy olyan kor,
amikor a hagyományos oktatást, osztályközösséget, a táblát, a könyvet, ceruzát, személyes
kapcsolatot felváltja a virtuális világ. És akkor
jött 2020. márciusa!
A hagyományos oktatás felfüggesztése és
a tanítás online térbe való áthelyezése számos
problémával szembesített mindannyiunkat.A
legtöbb család egyik napról a másikra rendkívül
nehéz helyzetben találta magát. Egyik napról
a másikra kellett átállnunk a bizonytalan hatékonyságú virtuális tanításra, amire sem a pedagógusok, sem a gyermekek nem voltak felkészülve. A legnagyobb hátránya első pillanattól
a személyes interakció hiánya, hogy nincs gyors
visszacsatolás a gyerekek részéről. Egy pedagógus igazán az iskolában tudja követni, ki hogyan
dolgozik, hogyan halad, és könyvből bizonyítottan könnyebb tanulni, mint monitorról.
Az én esetemben a szülők első perctől
kezdve együttműködőek voltak, ez nem azt
jelentette, hogy mindenki egyetértett vele,
de csinálták a feladatokat. Az egész családnak
megterhelő volt, a szülőknek a munka után
ezzel is foglalkoznia kellett. E mellett leülni a
gyermekkel, órákon keresztül segíteni iskolai
feladatokban, nem volt egyszerű, főleg ott, ahol
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több iskoláskorú gyermek van..
Itt nem lehetett követni, ki mit csinál, nem
lehetett azonnal javítani a hibákat.
Videóhívást használtam az órák megtartására, persze figyelembe kellett venni, az adott
körülményeket , például a szülők szabadidejét..
Ezt megelőzően átküldtem a a szükséges feladatokat. Ezek után késő estig érkeztek
a megoldott feladatok, melyeket kijavítva vis�szaküldtem.
Az online órára pontosan csatlakoztak,
aktívan részt vettek, végülis egy jó tapasztalat
volt és nagyon büszke vagyok rájuk, hogy hősiesen megállták a helyüket, ebben az új helyzetben.
Persze mindvégig nagyon hiányzott a személyes találkozás, a búcsúzás, az iskolai évzáró.
Ezennel újra megszeretném köszönni a
szülőknek, nagyszülőknek, gyerekeknek a lelkes
együtműködésüket és boldog vakációt kívánok
azzal a reménnyel, hogy szeptemberben talalkozunk.
Köntös Kinga, tanítónő

Jaj, Istenem segélj meg!
Valahányszor megszólaltak harangjaink
sokan fogták össze kezüket és rövid imádságként csak ennyit mondtak: Jaj, Istenem segélj
meg! Vasárnaponként pedig Istenben bízó
zarándokokként, amikor beléptünk a megszentelt falak közé otthonról haza érkezünk, hogy
imádkozzunk, hitben és emberségben erősödjünk, hálát adjunk és új reménnyel telve induljunk tovább egymás között hidakat építeni,
falakat ledönteni, jézusi tanítványságunknak
érvényt szerezni.
És aztán - azt hiszem - minden gyülekezeti lelkész a rémálomnál is rosszabbat kellett
megtapasztaljon, amikor a koronavírus-járvány
következtében életbe lépett gyülekezési tilalom
nyomán arra kellett kérnie a híveket, hogy ne
jöjjenek a templomba, mert kénytelenek vagyunk bezárni a kapukat.
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Szörnyű bizonytalanság ingatta meg közösségeinket: Nagypéntek van!
Nem, nem a naptár jelezte, hanem a “mosom kezeimet” járványügyben hozott törvények
egyik napról a másikra való változása. Nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, nem tudtuk, hogy csak
a templom és az iskola vagy más is - mi magunk
is - vesztegzár alá kerül-e.
Közösségi tereinkből haza lettünk zavarva, s nem csak szabad mozgásunkban lettünk
korlátozva, hanem gondolatainkra, lelkünkre is
rátelepedett a félelem. Féltettük öregeinket, betegeinket, gyermekeinket s az sem adatott meg,
hogy félelmünk leküzdésére a közös imádságba
tudjunk belekapaszkodni - egyedül maradtunk.
Mint egykor Jézus tanítványainak mindennapjai Nagypéntek tragédiája után gyökeresen megváltozott, úgy a mi életünk is. A saját felelősségre kitöltött nyilatkozat, a maszk viselése
csak hab azon a tortán, amire változást írtak nem cukormázzal, hanem kusza törvény-betűkkel. E sok változásban egyik legnehezebb terhet a temetés jelentette. Békeidőben is terhes
koporsók mellé állni, hát még akkor, amikor a
végtisztesség-tevés csak igen szűk körben történhet. De a jó Istent nem lehetett karanténba
zárni, és kilencedikként ott volt a gyászolók
mellett.
Egyházi életünkből kimaradt nemzeti ünnepünk megszentelése, elmaradtak a családlátogatások, az úrvacsora vétel másként, vagy
éppen nem is történt meg, a fejlesztések megtorpantak, a konfirmálások megszervezése igen
nagy kérdéssé vált. Sok-sok olyan dolog, ami
eddig volt, most már nem lehet, vagy nem úgy
lehet.
Ezekben a sorsfordító időkben úgy gondolom, hogy igen nagy felelősség hárul mindenkire abban, hogy felismerje azt, hogy
egyedül milyen nehéz. Nehéz volt az egykori
tanítványoknak is, egyedül nehéz volt feldolgozni, túlélni, a nagy változást. Nekünk is az, de
templomaink harangjai az összefogásra szólítanak, fogjunk hát össze, próbáljunk meg felállni,
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odamenni egymáshoz, lélek a lélekkel fonódjon
össze és ha már változás, akkor változtassunk
mi is: legyünk egymással megértőbbek, gyakoroljuk a megbocsátást, nyújtsuk ki a segítő kezet
s legyünk jobbak, mint voltunk a járvány előtt.
Péter apostol bátor beszédére új közösség alakult, azoknak a közössége, akik hittek a jézusi
tanításokban és életpéldában. Nekünk már
megadatott ez a közösség csupán erősebb hitre
és elszántabb tanítványi cselekedetre van szükségünk, hogy ne a félelem, hanem a világosság
gyermekei legyünk.
Jaj, Istenem segélj meg!
Vass Károly,
aranyosrákosi unitárius lelkész
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