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A külső munkálatok műszakigazdasági mutatóit hagyták jóvá

A kórházépületek felújítását is tervezik

Magyar sajtóház
épül Székelyföldön

Készül, és már tető alatt van, pirosban
áll a Székelyföldi Magyar Sajtóház,
melyet a sepsiszentgyörgyi székhelyű
Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete épít a magyar kormány és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

____________5.
Kozma Mónika lett
a vállalkozók
országos egyesületének alelnöke

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány igazgatója Románia legrégebb
fennálló, gazdasági személyeket tömörítő érdekvédelmi szervezetének,
az UGIR-nak az alelnöke, ezen belül
pedig az idén létrejött női platform (Organizaţia Femeilor Antreprenori –
OFA) alelnöke lett.

A megyei tanács legutóbbi ülésén határozatot fogadtak el
arról, hogy mennyi pénzért és milyen formában kellene a Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó három épület, a Tüdőgyógyászati Klinika, az 1-es Számú Járványkórház és a Szülészeti és
Nőgyógyászati, valamint a Szemészeti Klinika (ismert nevén
régi szülészet) udvarát felújítani. A tudósítás egyesekből,
akik a szóban forgó klinikák valamelyikében feküdtek, felháborodást váltott ki. Véleményük szerint először az épületeken belül, a kórtermekben, mellékhelyiségekben kellene a

Fotó: Nagy Tibor

civilizált körülményeket biztosítani, és azt követően rendezni
a kórházak valóban elhanyagolt környezetét, udvarát.

Bodolai Gyöngyi

Ezek már évek óta elkeserítő látványt nyújtanak. Gödrös utak, töredezett aszfalt, rendezetlen zöldövezet, amelyen jobbára gépkocsik parkolnak, mindez arra engedhet következtetni, hogy bent az épületben sem
(Folytatás az 5. oldalon)

____________6.
Értékes díszítőfestésre bukkantak
a szentgericei
templomnál
Nem remélt művészettörténeti elemekre bukkantak az ősz folyamán a
szentgericei unitárius templomnál: a
nagyszabású felújítás során 17. századi falminták kerültek napvilágra, továbbá befalazott ablak és ajtó is. A
következő évben ezt szeretnék teljesen feltárni és helyreállítani.

____________7.

A milliárdos pofon

Benedek István

Elég gyorsan visszaütött az immár volt kormány egyik kampányhúzása. A parlamenti választások előtti héten mutatták be nagy körítéssel
a 30 milliárd eurós fejlesztési tervként címkézett dokumentumot, majd
elküldték Brüsszelbe. A választások lejártak, a liberálisok vesztettek, a
kormányfőjük távozott, kedden pedig megjött a brüsszeli válasz is. Nem
akkora körítéssel, mint a kampánybemutató, de a lényeg nem is a felhajtáson, hanem a tartalmon van.
Politikai forrásokra hivatkozva vélte tudni egy szavahihetőnek tekinthető hírportál, hogy az Európai Bizottság erős kritikával illette a
kormányt, amiért az egyáltalán nem vette figyelembe az ajánlásait. A
gazdasági helyreállítást célzó 750 milliárd eurós uniós program kezdeményezésénél az EB azt kérte a tagállamoktól, hogy részesítsék
előnyben a környezetbarát, fenntartható gazdasági fejlesztést, az oktatásba és a digitális technológiákba való beruházást.
Arról írtunk, hogy a környezetvédő civilek itthon már háborogni
kezdtek azon, hogy a kormány programja nincs köszönő viszonyban a
környezetbarátsággal, de amint hírlik, odafent hasonlóan mérgesek
azért is, mert a digitális technológiákba való beruházásra vagy az oktatás fejlesztésére sincsenek ötletek a kormányzati tervekben.
Persze még nincs veszve semmi, a brüsszeli menetrend szerint áprilisig egyeztetnek a tagállamokkal azok terveiről, a programot csak azután véglegesítik. Beszélniük itt most érdemben nincs is kivel, mert
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 órakor,
lenyugszik
16 óra 36 perckor.
Az év 351. napja,
hátravan 15 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ALETTA és ETELKA,
holnap LÁZÁR és OLIMPIA
napja.
LÁZÁR: héber eredetű férfikeresztnév. Az El(e)azár név görög
rövidüléséből, illetve ennek a
latin Lazarus formájából származik, jelentése: Isten segített.
VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. december 15.

Borús idő
Hőmérséklet:
max.-10C
min.-40C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8686

4,0039
1,3733
237,7012

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Elmaradnak a tantárgyversenyek

A pedagógusok benyújtották a tantárgyversenyek megszervezésére vonatkozó mikroprojekteket, és a téli szünidőt követően a jövő év
kezdetétől már a negyedik sebességbe kellene
kapcsolni a diákok felkészítése érdekében. Eddigi értesülések szerint azonban nem lesz erre
szükség. Monica Anisie közoktatási miniszter
ugyanis rendeletet adott ki a tantárgyversenyek
megszervezésének a betiltásáról.

A megszokott tantárgyversenyeket nem tartják meg.
Állítólag a romániai matematikusok társasága készül valamit szervezni – tájékoztatott Mátéfi István matematikatanár, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója.
Véleménye szerint a tehetséges diákok megérdemlik,
hogy foglalkozzanak velük, ezért Marosvásárhelyen rend-

szeresen tartják a Vályi Gyula matematikakört az 5–8.
osztályos, valamint a középiskolás diákoknak. Megyei
szinten indult egy román nyelvű matematika-informatika
felkészítősorozat Hai la olimpiadă néven. Ebben magyar
anyanyelvű felkészítő tanárokként kolléganőjével, Szilágyi Emőke tanárnővel együtt vesznek részt. Szilágyi tanárnő az 5–8.-osoknak, Mátéfi tanár úr pedig a
középiskolásoknak tart matematikaórákat.
Tevékenység van, de verseny nincs – összegez az igazgató, aki szerint a tehetséges diákoknak meg kellene adni
erre a lehetőséget. Ha arra gondolunk, hogy egy-egy vetélkedő – a választott tantárgybeli ismeretek szintjének a
felmérésén túl – milyen kulturális és közösségi élményt
jelent a diákok számára, sajnos ez a nemzedék ilyen téren
is szegényebb marad. (bodolai)

Több mint 200 fiatal véradót mozgósított a MIÉRT

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Jótékonykodás verssel

A Divers egyesület Marosvásárhelyen nagyon szegény családoknak, egyedülálló időseknek és hajléktalanoknak szeretne legalább egy meleg ebédet biztosítani abból a
hozzájárulásból, amelyet verssel lehet kiváltani. A kezdeményezők – Koreck Mária, Nemes Tibor, Mariş Cristian Daniel
és Molnár-Fekete Vivien – arra kérik a segíteni vágyókat,
hogy aki ilyen úton szeretne adományozni, az december 20ig a veszekegyverset@gmail.com címre írjon és így küldjön
vagy „vásároljon” egy verset kedvenc költőjétől. A verset a Divers egyesület következő bankszámlájára küldött adománynyal lehet kiváltani: FIRST BANK (RON) IBAN:
RO48PIRB2800710681001000. FIRST BANK (EURO) IBAN:
RO43PIRB2800710681004000. A kezdeményezők elektronikus úton küldik majd el a verset az adományozók névsorával
együtt. A begyűlt összegből december 24-én kétfogásos
meleg ebéddel ajándékozzák meg a rászorulókat.

A hét végén nyílik a korcsolyapálya

December 19-én, szombaton nyílik meg a műjégpálya a
marosvásárhelyi vár udvarán. Soós Zoltán polgármester
bejelentette, hogy a létesítményt az egészségügyi előírásokat betartva működtetik, a turnusok közötti szünet a tavalyihoz képest hosszabb lesz, hogy megfelelően tudják
fertőtleníteni a felületeket, és a nyitvatartási program lerövidül. Egy felnőttjegy 10, egy gyerekjegy 8 lejbe kerül. A 3
éven alatti gyermekek ingyen korcsolyázhatnak.

Adományokat gyűjt
a Rotaract Klub Téka

Hátrányos helyzetű családoknak, gyerekeknek szeretné
szebbé tenni a karácsonyát a Rotaract Klub Téka. Ennek
érdekében adományokat gyűjt. December 20-ig tartós élelmiszereket, játékokat, gyerekruhákat, meséskönyveket,
tanszereket, valamint tisztálkodási kellékeket lehet adományozni, amelyeket majd eljuttatnak azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk. Biztonsági szempontok
miatt, illetve hogy könnyítsenek az adományozók dolgán,
a Rotaract felvállalta, hogy önkénteseik házhoz mennek, és
átveszik az adományt azoktól, akik előzetesen jelzik azt a
0741-436-367-es telefonszámon.

Segítség karanténban lévőknek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igazgatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírásainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
levő és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
nyilvántartásában szereplő, kiszolgáltatott személyek számára, a házi elkülönítés/karantén 14 napos időtartamára,
a SARS-COV-2 vírus terjedésének korlátozása érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon, a
0365-430-859-es telefonszám 103-as mellékállomásán
kérhető.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

A koronavírus-járvány okozta vérhiány komoly
problémák elé állította az egészségügyet: közel
50%-kal csökkent a véradók aránya Romániában. 2020 őszén a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) Magam adom! címen véradó kampányt
indított azzal a céllal, hogy a járványhelyzet
okozta vérhiányra adjon választ, és felhívja a figyelmet a véradás fontosságára.

Az elmúlt egy hónap alatt több mint 200 véradó vett
részt a Magam adom! mozgalomban. A MIÉRT és tagszervezetei mintegy 10 véradási eseményt tartottak Erdélyszerte, amelyhez számos partnerszervezet csatlakozott,
ugyanakkor sokan egyénileg látogattak el a vérközpontokba a szervezett csoportok mellett.
„Fontos számunkra, hogy a felnövő generációk már
fiatalon bekapcsolódjanak, és szerepet vállaljanak a
közösségi életben. A mozgalomhoz nagyon sok
fiatal első véradóként csatlakozott, ami külön siker

RENDEZVÉNYEK

Bemutatkozási lehetőség online
kiállításon

A marosvásárhelyi Studium – Prospero Alapítvány
2021 januárjában a kultúra hete programsorozat részeként a virtuális térben szervez kiállítást, megmutatkozási lehetőséget kínálva azon Maros megyei hivatásos
ipar- és képzőművészeknek, akik a járványhelyzetben
sem szüneteltették alkotói tevékenységüket. Jelentkezni a www.studium.ro honlapon közzétett űrlap kitöltésével lehet december 20-áig. Technikai, formai és
tematikai megkötés nincs. A beérkező alkotások reprodukcióiból szakmai zsűri válogatja ki azon műveket,
amelyek helyet kapnak a tárlat online lapozható és
nyomtatásban is megjelenő katalógusában. A zsűrizésre felkért szakemberek: Nagy Miklós Kund művészeti író és ifjabb Molnár Dénes képzőművész. A
jelentkezési űrlap elérhető a studium.ro/hirek/ címen, az érdeklődők további információkat a
kiado@studium.ro e-mail-címen vagy a 0265-250-773as telefonszámon kérhetnek.

számunkra” – emelte ki Oltean Csongor, a MIÉRT
elnöke.
„Rendszeres véradóként és édesanyaként is nagyon fontosnak tartom, hogy egészséges életmódra neveljük a
gyermekeinket. Sajnos nagyon sokszor csak akkor tudatosul bennünk, hogy mennyire fontos vért adni, amikor a
közvetlen közelünkben találkozunk a vérhiány okozta
vészhelyzettel. A célunk az volt, hogy a közéletben aktívan
tevékenykedő fiatalok megértsék, folyamatosan szükség
van a véradókra, és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy
amellett, hogy saját szervezetükre is jó hatással van a véradás, így is tehetnek közösségükért” – tette hozzá Bogya
Anna, a program koordinátora.
A véradáskor kapott élelmiszerjegyeket a MIÉRT tagszervezetei jótékony célra gyűjtötték: helyi, regionális
civil szervezeteknek és a Böjte Csaba által vezetett Szent
Ferenc Alapítványnak adományozták az összegyűlt
jegyeket. (közlemény)

Kert a Bernády Házban

A Kert – Grădină – Garden című kiállítással lépett a
marosvásárhelyi érdeklődők elé Herman Levente festőművész. Munkái a Bernády Házban tekinthetők meg.
A MAMŰ és az Élesdi Művésztelep Egyesület tagja
Magyarországon vált a vizuális művészetek markáns
egyéniségévé, hosszabb ottani tartózkodás után tért
vissza Erdélybe, szülővárosába, Marosvásárhelyre. Alkotásaiból többet megismerhetett a helyi közönség,
főleg a Kultúrpalotában évekkel ezelőtt megrendezett
egyéni tárlatának köszönhetően. A járványügyi előírásokhoz igazodó mostani kiállításon újabb művekkel
mutatkozott be.

Húsz év művészet
Mezőpanitban

Húsz év művészet Mezőpanitban címmel tárlat tekinthető meg a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében. A kiállított munkák
a mezőpaniti Molnár Dénes-alkotótábor anyagából
valók. A kiállítás december folyamán látogatható, a járványügyi szabályok betartásával.
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Ismét megvédte a luxusnyugdíjakat
az alkotmánybíróság

Elbukta az alkotmányossági kontrollt az a nyáron elfogadott törvény, amely 85 százalékig terjedő adóval faragná le a katonáknak, rendőröknek,
titkosszolgálati ügynököknek, bíráknak, ügyészeknek,
pilótáknak, diplomatáknak, pénzügyőröknek és törvényhozóknak járó – az átlagos öregségi járandóság
többszörösére rúgó – speciális állami nyugdíjakat.

Az alkotmánybíróság négy halasztás után – a parlamenti választások lejártával – kedden döntött az ombudsman és a legfelsőbb bíróság által június közepén beterjesztett óvásról.
A politikai pártok által örökös kampánytémaként kezelt, a
sajtó által igazságtalan „luxusnyugdíjakként” emlegetett járandóságok eltörlésének – jelen esetben megnyirbálásának –
ügye nem először került az alkotmánybíróság elé, amely következetesen megvédte a speciális törvények révén bevezetett
kiváltságokat.
Az alkotmánybíróság legutóbb májusban akadályozta meg
a különnyugdíjak teljes eltörléséről januárban elfogadott törvény hatályba lépését. A parlament ezt követően úgy próbálta
megkerülni a szerzett jogok eltörlését tiltó alkotmányos elvet,
hogy a luxusnyugdíjak megszüntetése helyett 85 százalékos
adót akart kivetni a járandóságok 7000 lejt meghaladó részére,
visszaküldve azt a költségvetésbe.

Az ombudsman és a legfelsőbb bíróság szerint a törvény a
jövedelemadóval terhelt különnyugdíjakra újabb adót vet ki,
a kettős adóztatás pedig sértené a diszkrimináció tilalmát. Az
ily módon 95 százalékot is elérő adóteher gyakorlatilag az
érintettek nyugdíjának „leplezett kisajátítását” jelentené, és
sértené a méltányos közteherviselés alkotmányos elvét.
Az alkotmánybíróság később teszi csak közzé keddi határozata indoklását, de a média úgy tudja: eljárási hibákat is kifogásolt, amelyeket egyes elemzők szerint szándékosan
követtek el a – kiváltságos járandóságra szintén jogosult – törvényhozók, hogy jogalapot teremtsenek az alkotmánybíróság
számára a luxusnyugdíjak újbóli „megmentéséhez”.
Az országos nyugdíjpénztár szerint 2019 végén 3878 volt
bíró és ügyész kapott átlagosan 18.716 lejes, 840 volt diplomata átlagosan 5538 lejes, 792 volt parlamenti tisztviselő átlagosan 4547 lejes, 1440 volt pilóta átlagosan 10.891 lejes,
609 volt pénzügyőr átlagosan 7800 lejes és 1800 bírósági
jegyző átlagosan 4439 lejes különnyugdíjat.
Az aktív szolgálattól visszavonult több mint 178 ezer
katona és belügyi alkalmazott közül mintegy 40 ezer kap 6000
lejt meghaladó juttatást.
Az 5,1 millió romániai nyugdíjas havi járandóságának átlaga 1600 lejre tehető. (MTI)

Tőkés László: emlékeztessen a forradalmi évforduló
a román–magyar megbékélésre

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnöke a román–magyar megbékélés szükségességére hívta fel a figyelmet az 1989-es romániai forradalom 31. évfordulója alkalmából tartott
temesvári rendezvény megnyitóján, kedden.

Az évforduló alkalmával az EMNT, valamint az Európai
Emlékezet és Lelkiismeret Platformjának (PEMC) szervezésében tartanak megemlékezést a temesvári belvárosi református templomban, a rendszerváltó forradalom kitörésének
helyszínén. A járványhelyzet miatt internetes közvetítésben
tartják meg azt a konferenciát, mely a kisebbségek diktatúra
alatti elnyomását vizsgálja.
Tőkés László nyitóbeszédében úgy értékelte, hogy a romániai magyar közösség és egyházainak kisebbségi elnyomatása
meghatározó szerepet játszott a nemzeti kommunista Ceauşescu-rezsim elleni lázadásban. Felidézte: 1989-ben a román
kommunista hatalom megpróbálta egymásnak ugrasztani a
többségi románokat és a kisebbségi magyarokat, ők azonban
nem engedtek a nacionalista diverziónak, és példás módon
összefogtak közös ellenségükkel, az ateista, nacionálkommunista diktatúrával szemben.
Úgy vélte: Temesvár mintegy tíz etnikai és ugyanannyi egyházi közösség vallási-politikai szolidaritásának köszönhetően
válhatott december 20-án Románia első szabad városává.
„Ezt nevezzük Temesvár szellemének, mely a román–magyar történelmi megbékélés ígéretét és esélyét hordozta magában” – idézte fel az EMNT elnöke. Hozzátette: az 1990
márciusában született, antikommunista Temesvári kiáltvány
4. pontja is a románok és más nemzeti közösségek közötti kölcsönös tisztelet és tolerancia mellett tett hitet, de a temesvári
csodának hamar vége szakadt.
Tőkés László megállapította: a visszarendeződés erői által
szervezett marosvásárhelyi pogromkísérlet már 1990 márci-

usában megrontotta a román–magyar kapcsolatokat, és „azóta
is az államnacionalizmus szintjén mozgó magyarellenesség
jellemzi Románia kisebbségpolitikáját”.
Az államnacionalizmus példáiként említette, hogy Beke István és Szőcs Zoltán személyében jelenleg is magyar politikai
foglyok ülnek börtönben, diszkriminatív jogi és adminisztratív
eljárások sújtják a magyar nyelv- és szimbólumhasználatot, a
kommunizmus idején elkobzott egyházi és magyar tulajdonok
visszaszolgáltatása harminc év alatt sem történt meg, az úzvölgyi magyar katonatemetőt román ultranacionalisták gyalázták meg és bitorolják, Klaus Iohannis államelnök és más
román vezető politikusok pedig nyilvános módon uszítanak a
magyar közösség ellen. Azt is a bizonyítékok közé sorolta,
hogy harminc éve várat magára az 1990-es marosvásárhelyi
magyarellenes agresszió kivizsgálása, a tettesek felelősségre
vonása.
Tőkés László aggasztónak találta, hogy a december elején
tartott romániai választásokon a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is bejutott
a törvényhozásba, és az alakulat képviselői között
olyan magas rangú nyugalmazott katonatisztek is szerepelnek, akik 1989 decemberében a forradalom elfojtásában jeleskedtek.
A korábbi európai parlamenti képviselő reményét fejezte
ki, hogy a magyarok politikai képviseletével közös kormányzásra készülő Nemzeti Liberális Párt (PNL) és annak volt elnöke, Klaus Iohannis államfő felhagynak eddigi
magyarellenes politikájukkal, és kellő módon elhatárolódnak
a magyargyűlölő AUR-tól.
„Szívből kívánom, hogy a temesvári népfelkelés mostani
évfordulója mementóul szolgáljon a román–magyar megbékélés megvalósítására” – fogalmazott beszédében Tőkés
László. (MTI)

Óriási szakadék tátong a leggazdagabb
és a legszegényebb EU-tagország között

Némileg csökkent tavaly, de így is óriási maradt a
különbség az Európai Unió leggazdagabb és legszegényebb országa, Luxemburg és Bulgária között –
derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala (Eurostat) által kedden kiadott, a tavalyi végleges adatokat tartalmazó jelentésből.

Vásárlóerő-egységben (PPS) számolva az egy főre jutó
bruttó hazai termék (GDP) és az egy főre jutó tényleges
egyéni fogyasztás (AIC) alapján is toronymagasan vezet a
nyugat-európai nagyhercegség a 27 tagú közösségben. Bulgária javított, de továbbra is erős lemaradásban van.
Az uniós átlagot 100 százaléknak véve az euróövezetben
az egy főre jutó hazai össztermék és az egy főre jutó tényleges
egyéni fogyasztás is 106 százalékra rúgott tavaly. Szinte minden ország esetében 1-2 százalékponttal mozdultak el az értékek 2018-hoz képest, így alig változott tavaly az országok
sorrendje.
A leggazdagabb országban, Luxemburgban az egy főre jutó
GDP 260 százaléka volt az uniós átlagnak, míg az utolsó helyezett Bulgáriában 53 százalék. Egy évvel korábban, 2018ban Luxemburg egy főre jutó GDP-je 261 százalék, Bulgáriáé
pedig 51 százalék volt.
Tíz országban – Luxemburg, Írország, Hollandia, Dánia,
Ausztria, Németország, Svédország, Belgium, Finnország és
Franciaország – haladta meg az uniós átlagot az egy főre jutó
GDP tavaly. A középmezőnybe – a 70 és 100 százalék közötti
kategóriába – került Málta, Olaszország, Csehország, Spanyolország, Ciprus, Szlovénia, Észtország, Litvánia, Portugália, Szlovákia, Magyarország és Lengyelország. A maradék

öt országban – Lettországban, Romániában, Görögországban,
Horvátországban és Bulgáriában – 70 százalék alatt volt a mutató. A háztartások életszínvonalát jobban tükröző egy főre
jutó tényleges egyéni fogyasztásban is Luxemburg az első, az
EU-s átlag 135 százalékával, és Bulgária az utolsó az átlag 58
százalékával. Egy évvel korábban 136, illetve 57 százalékon
állt a két adat. Mindössze 9 ország haladja meg az uniós átlagot, Luxembourg mellett Németország, Ausztria, Dánia, Belgium, Hollandia, Finnország, Franciaország és Svédország.
Olaszország, Írország, Ciprus, Litvánia és Spanyolország
a 90 és 100 százalék közötti, Portugália, Csehország, Málta
és Szlovénia a 80 és 90 százalék közötti, Lengyelország, Románia, Görögország és Észtország pedig a 75 és 80 százalék
közötti sávba került. Az uniós átlag 75 százaléka alatt öt tagállam teljesít, Bulgária mellett Lettország, Szlovákia, Magyarország és Horvátország.
Az utóbbi három évben viszonylag stabil maradt az egy
főre jutó tényleges egyéni fogyasztás a legtöbb uniós tagállamban. Érzékelhető növekedést mutattak ki Romániában,
ahol 2017-ben még az uniós átlag 70 százalékán, 2019-ben
viszont már 79 százalékán állt az AIC. Litvániában 89 százalékról 92 százalékra, Portugáliában 83 százalékról 86 százalékra, Máltán 82 százalékról 85 százalékra, Szlovéniában 80
százalékról 83 százalékra, Bulgáriában pedig 55 százalékról
58 százalékra kúszott fel ez a mutató. Érezhető csökkenést
jegyeztek fel Svédországban (109 százalék tavaly, 113 százalék 2017-ben), Németországban (122 százalék kontra 124 százalék), Ausztriában (118 százalék kontra 120 százalék) és
Spanyolországban (91 százalék kontra 93 százalék). (MTI)

Ország – világ
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Több mint kétszáz áldozat

Az elmúlt 24 órában 6171 új fertőzést igazoltak, a
nyilvántartott fertőzéses esetek száma ezzel
565.758-ra növekedett a járvány kezdete óta – közölte kedden a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Összesen 204 új halálesetet jelentettek, a
vírus okozta betegség szövődményeiben elhunyt áldozatok száma így 13.698-ra nőtt. A járvány kezdetétől 465.050-en gyógyultak meg, így az aktív
fertőzöttek száma 87.010-re nőtt. Az eltelt egy napban 25.185 koronavírusteszt eredményét dolgozták
fel. Eddig 4.461.315 koronavírusteszt eredményét
dolgozták fel Romániában. Jelenleg 12.202 személyt
kezelnek kórházban COVID–19-cel, 1255 személy
szorul intenzív terápiás kezelésre. Románia területén
42.590 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van
otthoni, 11.666 pedig intézményi elkülönítésben.
Ugyanakkor 64.751 személy van házi, 138 pedig intézményes karanténban. (Agerpres)

A pártelnökök folytatták
a koalíciós tárgyalást

Tanácskozásra ültek össze kedden a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek Meg Romániát Szövetségből
és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártjából
álló USR-PLUS szövetség, valamint a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetői. Ludovic Orban,
Dan Barna és Kelemen Hunor a kormányalakítási tárgyalásokat folytatja, miután Dan Barna, az USRPLUS társelnöke azt javasolta, hogy mindhárman
kapjanak kormányfőhelyettesi tisztséget a leendő kabinetben, a képviselőház-elnöki tisztségre pedig az
USR-s Cătălin Drulă pályázzon. (Agerpres)

Az EB járványügyi mobilalkalmazást
indított

Az Európai Bizottság Re-open EU néven ingyenesen
letölthető mobilalkalmazást indított a koronavírus-járvány kapcsán Európa-szerte meghozott egészségügyi,
biztonsági és utazási intézkedésekről – közölte az uniós
bizottság hétfőn. A mobilalkalmazás a hasonló nevű,
nyár elején létrehozott webhely telefonos, könnyen hozzáférhető változata, amely valós idejű, naprakész és átfogó tájékoztatást közöl a 27 uniós tagállamban, valamit
Izlandon, Liechtensteinban, Norvégiában és Svájcban
kialakult egészségügyi helyzetről és az egyes országokban bevezetett biztonsági és utazási intézkedésekről. A felhasználók a nemzeti karanténintézkedésekkel,
tesztelési követelményekkel, illetve kontaktkövető és figyelmeztető mobilalkalmazásokkal kapcsolatos legfrissebb információkat is megtalálhatják a portálon. Az
alkalmazás heti frissítéssel térképet közöl, amely színkóddal segít eligazodni az unió minden egyes régiójának járványügyi helyzetét illetően. A mind a 24 hivatalos
uniós nyelven közzétett tájékoztatás az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központból (ECDC)
és a tagállamoktól beérkező, ellenőrzött adatokon alapul – közölték. (MTI)

Putyin gratulált Bidennek

Táviratban gratulált Vlagyimir Putyin orosz államfő
Joe Bidennek az amerikai elnökválasztáson elért
győzelemhez – közölte kedden a Kreml sajtószolgálata. Putyin azt követően tette meg ezt a gesztust,
hogy az amerikai elektori kollégium hétfőn megerősítette Biden győzelmét a november 3-i választáson.
Az orosz vezető sikereket kívánt a megválasztott
amerikai elnöknek, és kifejezte meggyőződését, hogy
a globális biztonság és stabilitás ügyében rendkívüli
felelősséggel bíró Oroszország és Egyesült Államok
képes lesz a nézeteltérései ellenére reálisan hozzájárulni a világban jelentkező számos probléma és kihívás megoldásához. Putyin hozzátette, hogy ennek
figyelembevételével az egyenlőség és egymás kölcsönös tiszteletben tartása elvén alapuló orosz–amerikai együttműködés megfelelne mindkét ország népe
és a nemzetközi közösség érdekeinek. Kifejezte
készségét a Bidennel való együttműködésre és kapcsolatfelvételre. (MTI)

A milliárdos pofon

(Folytatás az 1. oldalról)
az ügyvivő kormánynak nincs erre jogköre, és egyelőre
az sem tiszta, mikorra sikerül új kormányt felállítani.
Nem csak ennek az ügynek a szempontjából rossz, hogy
a koalíciós tárgyalások elakadtak a fontos posztok elosztásánál. Persze, az is számít, de adófizetőként megnyugtatóbb lenne látni, hogy a legények a
kormányprogram felett kapnak hajba, s nem a bársonyszékek elosztásánál. Abban sem változott semmi, hogy
itt szó sem volt arról, hogy bárki is le akarna nyomni a
torkunkon harmincmilliárdot, ahogy azt a politikusok a
kampányban lódították. Volna lehetőség annyit szerezni,
csak ahhoz értelmesen dolgozni is kéne, nem csak mímelni a munkát.
És meglehet, hogy nem ez lesz az egyetlen milliárdos
történet mostanában. A hétvégén egy szakmai találkozón tette szóvá a turisztikai munkáltatók szervezetének
vezetője, hogy tudomása szerint a kormány eddig még
egy vasat sem fizetett az ágazat cégeinek a vírushelyzet
okán lecsökkentett munkaidejű alkalmazottak bérének
pótlására. A vonatkozó szabályok szerint a vállalkozók
kell fizessenek a munkavállalóknak, s tíz napja lenne a
kormánynak törleszteni feléjük a csökkentett munkaidőre eső bérhányadot. A válság nem tegnap kezdődött,
s a kormány az uniós alapokból támogatott hárommilliárd eurónyi kedvezményes hitelt is felvett erre és az
egyéb munkahelyvédelmi programokra. Csak fizetni felejtettek el…
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EP-vita a Minority SafePackről

Támogatja a sokszínű Európáért indított kezdeményezést

A Lisszaboni Szerződés egyébként alapértékként beszél az unió területén élő kisebbségekről, de pontosan nem rendelkezik azok
jogairól. Miközben minden nyolcadik európai uniós állampolgár valamely kisebbséghez
tartozik.

Az Európai Parlament hétfői brüsszeli
plenáris ülésén megvitatta az őshonos európai kisebbségek jogainak Európai Unió-szintű védelmét sürgető
Minority SafePack európai polgári
kezdeményezést. Szavazás csütörtökön lesz.

A magyar képviselők egyöntetűen támogatták a kezdeményezést

Mózes Edith

Vincze Loránt

Az Európai Bizottságnak lépnie kell

Johannes Hahn

Johannes Hahn, az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosa felszólalásában azt mondta, az EP
plenáris ülésének vitája bizonyítja, hogy az
európai polgári kezdeményezés egyedi eszköz a részvételi demokrácia gyakorlására.
Kiemelte, hogy az uniós bizottság egyik
célkitűzése Európa gazdag kulturális sokszínűségének megőrzése. Véleménye szerint az
alapvető európai értékek közé tartozik a kisebbségi nyelvek védelme. Mint mondta, a
nemzeti kisebbséghez való tartozás mindenfajta diszkriminációja tiltott az Európai Unió
alapjogi chartája értelmében.
A képviselők a kohéziós politika, az uniós
finanszírozás és az állami támogatások területét érintő intézkedések közül az egyenlőségre és a támogatást biztosító lépésekre
helyezték a hangsúlyt. Azt is megvizsgálták,
hogy hogyan őrizhető meg a kisebbségi kultúra a nyelvpolitikán keresztül, az egységes
digitális piacon, a területalapú tartalomkorlátozásra és a szerzői jogokra is kiterjedő, médiával kapcsolatos szakpolitikák révén.

Donáth Anna

célunkhoz: a kisebbségek védelméhez és európai közösségünk gazdagításához.
Több mint 1,1 millió uniós polgár írta alá
a Minority SafePack kezdeményezést. Az
Európai Bizottságnak hallania kell a hangjukat, az elvárásaikat. A nemzeti kisebbségek
és nyelvi csoportok demográfiai hanyatlásának és nyelvvesztésének megállítását kérik.
Felszólítom az Európai Bizottságot, a polgárok kérésére, és az Európai Parlament döntését követően, hogy tegyen egy merész
lépést, és kezdeményezze a jogalkotási folyamatot a polgárok kívánságainak és az Európai Parlament döntésének megfelelően. A
felelősségteljes politika és a következetes
cselekvés megköveteli ezt!” – nyilatkozta a
képviselő.

Gál Kinga fideszes EP-képviselő, az EP
kisebbségi munkacsoportjának társelnöke az
MTI-hez eljuttatott sajtónyilatkozatában leszögezte: a nemzeti és nyelvi kisebbségek
jogai az alapvető jogok részét képezik, ezért
szükséges végre uniós jogi szinten biztosítani
ezek védelmét. Hangsúlyozta: itt a lehetőség
arra, hogy az unió lakosságának egytizedét
kitevő nemzeti és nyelvi kisebbségek egy
hangon mondhassák el, hogy védelemre van
szükségük.
Azonban szomorúnak nevezte, hogy ehhez
európai bírósági ítéletre volt szükség. Hiszen
az Európai Bizottság először visszautasította
a kezdeményezés regisztrációját, szokás szerint arra hivatkozva, hogy a kisebbségvédelem nem uniós hatáskör – emlékeztetett
közleményében.
Vincze Loránt felhívta a figyelmet, hogy
az Európai Bizottság – ahogy az Európai Bíróság is megállapította – képes ezen a területen
támogató
politikával
fellépni
védelmükben, ahogy stratégiákat is el tudott
fogadni a közelmúltban más kisebbségi csoportok jogérvényesülése érdekében. A képviselő arra kérte a bizottságot, hogy a jó
kormányzás és a következetesség jegyében
tegyen bátor lépéseket az őshonos kisebbségeket védő jogalkotás irányába. Fontosnak nevezte például egy olyan uniós
ügynökség létrehozását, amely kisebbségi
kultúrákkal, nyelvekkel és az ehhez kapcsolódó jogok érvényesülésnek monitorozásával
foglalkozik.
Gyöngyösi Márton, a Jobbik képviselője
üdvözölte, hogy az EP végre mint társjogalkotó szerv jogi alapot hozhat létre hatvanmillió kisebbségben élő ember védelmében.
Donáth Anna, a Momentum politikusa szerint Európa számos etnikai és nemzeti kisebbsége hátrányosabb helyzetben van, mint a
többségi társadalomhoz tartozó polgártársaik.
Ilyen hátrányos helyzetben élnek a külhoni
magyarok is nemzedékek óta – hangsúlyozta.
Felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy itt az
ideje, hogy a kisebbségek védelme ne csak
szavak, tettek szintjén is biztosítva legyen.

Az európai polgári kezdeményezéseken
kereszül az európaiaké a szó: ha legalább hét
tagállamból több mint egymillióan támogatnak egy kezdeményezést, akkor az Európai
Bizottságnak lépnie kell. A Parlament 2019ben kulcsszerepet játszott az európai polgári
kezdeményezésekre vonatkozó szabályok reformjában, 2020-ban pedig kiállt amellett,
hogy a koronavírus-járvány ne szabjon gátat
a folyamatban lévő és a jövőben indítandó
kezdeményezéseknek.
Az Európai Parlament a héten politikai határozattal támogatja a Minority SafePack, az
uniós szintű kisebbségvédelmi szabályozás
ügyét. Az első olyan európai polgári kezdeményezésről van szó, amelynek reális esélye
van rá, hogy jogi lépésekre kényszerítse az
Európai Bizottságot. Magyar szempontból
pedig kiemelendő, hogy a Minority SafePack
az uniós parlament valamennyi magyarországi képviselőjét közös nevezőre hozta.
– Különösen felértékelődik a magyarországi pártok egyetértése a kérdésben. Itt nemcsak a magyar EP-képviselők szavazatára
gondolok, hanem leginkább arra a szerepre,
amelyet betölthetnek európai pártcsaládjaik
meggyőzésében – jelentette ki Vincze Loránt,
az RMDSZ EP-képviselője.
Az RMDSZ kezdeményezésére az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által
koordinált aláírásgyűjtés történelmet írt: az
eddigi öt sikeres európai polgári kezdeményezés során még nem volt példa rá, hogy az
uniós parlament vitát rendezzen, majd politikai határozatban sürgesse az Európai Bizott(Forrás: az EP Magyarországi Kapcsolatságot a jogszabályalkotásra. Nemrég a német Gál Kinga
tartó Irodája, MTI, Vincze Loránt EP-képviszövetségi parlament, a Bundestag is határoselő közösségi bejegyzései)
***
zatban állt ki a Minority SafePack, vagyis az
A
Minority
SafePack
koordinált aláírásőshonos európai kisebbségek jogvédelme
gyűjtése
2017
áprilisában
indult, és a rendelmellett, még ezt megelőzően, 2017-ben pedig
a magyar Országgyűlés adott ki egyhangú tá- kezésre álló egy év alatt tizenegy uniós
tagállamban több mint 1,1 millió támogatói
mogató határozatot.
nyilatkozatot
szerzett. Az Európai Bizottság
Az EB kezdeményezze
a
folyamat
következő
lépcsőfokaként már taa jogalkotási folyamatot!
valy februárban fogadta a kezdeményezőket,
„Hálásak vagyunk, hogy a Minority Safeakik ismertették az európai kisebbségeket
Pack eljutott ide, és ennyi nemzet és nemzeérintő problémákat és az azok orvoslását célzó
tiség képviselője támogatja – jelentette ki
jogalkotási
terveket. A több mint 1,1 millió euhétfőn Vincze Loránt képviselő, az európai
rópai
aláíró
által elindított „Minority SafePack
őshonos nemzeti kisebbségek ernyőszervezetének, az Európai Nemzetiségek Föderatív – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” euUniójának (FUEN) elnöke. – A mai plenáris rópai polgári kezdeményezés kilenc lépést javita is bizonyíték arra, hogy fontos a kisebb- vasol az európai nemzeti és nyelvi
ségvédelem, és az európai közösségnek ilyen kisebbségekhez tartozók védelmére, és a kulturális és nyelvi sokszínűség megőrzésére.
kezdeményezésekre van szüksége.
Az ügy bizottságbeli felelőse Věra Jourová
December 17-én, csütörtökön tesszük meg
a következő nagy lépést, amikor az EP meg- alelnök, akinek vezetésével jövő januárban
szavazza az MSPI-t támogató állásfoglalást. születik majd hivatalos döntés arról, hogy
Reméljük, ennek a zárószavazásnak az ered- Brüsszel jogszabályba foglalja-e az őshonos
Gyöngyösi Márton
ménye segít abban, hogy közelebb kerüljünk kisebbségek védelmét.
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A külső munkálatok műszakigazdasági mutatóit hagyták jóvá

(Folytatás az 1. oldalról)
számíthatunk jobb körülményekre.
Ezt a problémát rendezni kell, de
abban igaza van a koronavírus-fertőzésből kigyógyultaknak, hogy a
betegellátás civilizált körülményeinek a biztosítása, főleg világjárvány
idején, fontosabb a külsőségeknél.
Amint az elfogadott tanácsi határozatokból kiderül, a két, két és fél,
valamint az 1,8 milliós beruházások
célja, hogy a kátyús, aszfaltos felületek helyett térkőburkolatos utakat
alakítsanak ki a járművek és a gyalogosok számára. Gyephézagos térkőburkolattal a sokszorosára
növeljék a parkolóhelyek számát,
kiépítsék az esővíz-elvezető rendszert, világítótesteket helyezzenek
el, végezzék el a megtartható régi
fák koronaalakító metszését, ültessenek új díszfákat, bokrokat, alakítsanak ki pihenőparkot padokkal,
játszósarokkal a gyermekek számára. Ahol szükséges, építsenek új
kerítést, és parkolóhelyet jelöljenek
ki a rokkantak számára.
A kifogásokat illetően a megyei
tanács sajtóosztályától az alábbi választ kaptuk:
A Tüdőgyógyászati Klinika, az
1-es Járványkórház, valamint a
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika belső udvarának felújításával
kapcsolatos beruházásoknak nem a
kivitelezését, csupán a műszaki és
gazdasági mutatóit hagyta jóvá a
megyei tanács. A területrendezésre

és a parkosításra szánt összegek egy
felbecsült értéket jelentenek, azt
pontosítják, hogy mennyi pénzt kell
megpályázni erre a célra, és ha sikerül a pénzt előteremteni, a kivitelezésre csupán azt követően
kerülhet sor. Szó sincs tehát arról,
hogy ezek lennének az elsőrendű
fontosságú teendők, bár a beruházások a civilizált közlekedés megteremtése érdekében mind a
mentőautók, mind a páciensek számára nagyon fontosak.
A Tüdőgyógyászati Klinika épületének a felújítása viszont a
munkálatok jóváhagyásának szakaszában van (DALI), a kivitelezés
pedig a megyei tanács jövő évi tervei között szerepel. A költségeket
azonban csak a saját költségvetéséből nem tudja fedezni a kórház,
ezért a 2021-es pályázati kiírásokra
várnak, amelyek lehetővé teszik a
munkálatok kivitelezését. Az Onkológiai Klinika felújításának befejeztével, ami reményeik szerint
hamarosan megvalósul, a tüdőklinikán tervezett munkálatok elvégzése
következik.
A Marinescu utcai, régi kórházként ismert épület abbamaradt munkálatait is szeretnék befejezni a jövő
év folyamán, de erről pontosabban
csak a jövő évi költségvetés elfogadását követően tudnak tájékoztatni,
amire januárban kerülhet sor – pontosítottak a Maros Megyei Tanács
sajtóirodájától.

Erről jut eszembe

Már csak ez hiányzott! A Google is elkapta. Aligha
a koronavírust, de nem is az a lényeg, hogy mit, hanem
a hír, hogy gyengélkedik. Hétfőn a déli, kora délutáni
órákban több szolgáltatása nem működött a világ bizonyos részein. Magam nem tapasztaltam, de millió
egyéb dolgot, jelenséget se tapasztalok, mégis van.
Mint jelzik, a Gmail és a YouTube is elérhetetlenné
vált egy időre, és akadoztak a Google Drive, a Calender, a Google Play, a Hangouts szolgáltatásai. A múlt
héten, csütörtökön a Facebook Messenger közönségének voltak okai panaszra, sokan, főleg az európai
nagyvárosokban lakók nem tudtak üzeneteket küldeni
és fogadni okostelefonon. Szerverproblémák is sűrűn
adódtak. Jól nézünk mi ki, ha már ez is beadja a kulcsot! Tényleg teljesen magunkra maradunk. Tudom,
az internet és más hasonló közösségi kommunikációs
hálózatok nélkül is létezett korábban a világ, és ma
sem internetfüggő mindenki. De óriási gondban lennénk, és pótolhatatlan veszteségként élnénk meg, ha
bizonyos időszakra kiesne az életünkből a világháló
és a kapcsolattartás, információszerzés e nélkülözhetetlennek érzett formája. A szigorodó karanténhelyzet,
a vég nélküli járvány, a kötelező távolságtartás körülményei között sokakban ez tartja a lelket. A kulturális intézmények, a színházak, előadás- és
koncertszervezők, tárlatrendezők is ezeken a csatornákon próbálják pótolni a kiesést, online kínálják
produkcióikat, virtuálisan szólítják meg az érdeklődőket. Dicséretes az igyekezetük, a kultúrafogyasztók
visszajelzései biztatóak, noha úgy sejtem, hogy az online események kezdeményezői a jelenleginél népesebb nézőtáborra, több méltatásra, nagyobb szakmai
figyelemre számítottak. Azt gondolom, hogy a komolyabb elismerés, az avatott feedback, a profi visszacsatolás viszonylagos hiánya abból is adódik, hogy az
online közvetített rendezvények nagy hányada technikai szempontból nehezen fogyasztható. Persze lehet,
hogy magamból indulok ki, és felelőtlenül általánosítok, miközben az én készülékemben van a hiba, bele-

Magyar sajtóház épül Székelyföldön

Készül, és már tető alatt van, pirosban áll a Székelyföldi Magyar Sajtóház, melyet a sepsiszentgyörgyi
székhelyű Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete épít a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. támogatásával.

A 2018-ban bejegyzett Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete alig háromesztendős múltja ellenére gazdag tevékenységet
tudhat maga mögött. Azonkívül, hogy havonta szakmai klubtalálkozót hirdet, 2018
októberében Sepsiszentgyörgyön a polgármesteri hivatal támogatásával házigazdaként
fogadta a Külhoni Magyar Újságíró-egyesületek Konvenciójába tömörült Kárpát-medencei tagszervezetek ausztráliai magyar
újságírókkal kiegészült soros tanácskozását.
2019 júniusában magyarországi és kárpátaljai
újságírók részvételével a háromszéki sajtó
kezdeteiről szervezett értekezletet Kézdivásárhelyen. 2019. augusztus végén riporttábort

értve a saját szemem, fülem. De tény, hogy a legtöbb
színházi közvetítés alkalmával kiderül, rosszul látok,
rosszul hallok, és bármennyire igyekszem beleélni
magam az előadásba, kudarcot vall a koncentrált erőfeszítés. Hasonló csalódás ér az online kiállításnyitók
alkalmával is. A maszkosan beszélők hamar érdektelenné válnak, a művészek és műtárgyaik veszítenek
vonzerejükből. És így tovább, akad még több olyan tényező, amely szegényíti a jó szívvel, nemes szándékkal, sok energiával, odaadással felkínált élményt.
Ezekben a napokban is sok jelentős marosvásárhelyi
kulturális művészeti megnyilvánulás tart(ott) igényt
a közfigyelemre. A Spectrum Színház hétfő este online
változatban vitte közönség elé az idei első bemutatóját. Matei Vişniec És a csellóval mi legyen? című érdekes, abszurdba hajló szövegét Török Viola
rendezésében elevenítette meg a társulat. Megnéztem,
érdemben nem tudok szólni róla, keveset hallottam,
némileg többet, de mégsem eleget láttam belőle.
Annál inkább várom, hogy élőben majd a színházban
találkozhassam a produkcióval és létrehozóival. Remélem, hogy nem járok hasonlóképpen a Tompa Miklós Társulat szombat, vasárnap este képernyőre
kerülő premierjével is. Radu Afrim Retromadár… című
sikeres előadásának folytatása, a Grand Hotel Retromadár talán nagyobb eséllyel válik élvezhetővé az élő
közvetítésben, elsősorban azért, mert előreláthatóan
több lesz a fény, a szín, a mozgás a sokszereplős produkció színpadán. A héten még zajlik a XXI. Musica
Sacra Fesztivál is. A koncerteket szintén online sugározzák a Kultúrpalotából. És ugyanúgy nyílik meg holnap 17 órakor a festészeti Téli Szalon is az Art
Nouveau Galériában. A K’Arte Egyesület kisgalériája
kirakatüvege mögül tárja a nézők elé a Winter Games
III. vizuális alkotásait. Akarva-akaratlanul nő az elidegenedés. A szeretet közelgő ünnepe előtt egy jó héttel
még inkább szeretném visszakapni régi kézfogásos,
ölelkezős, panaszkodón is vidám, csevegős életünket.
(N.M.K.)

nyitott Erdővidéken, és decemberben Árkosra tanácskozásra hívott külhoni kollégákat. Mindhárom esemény Kovászna Megye
Tanácsának hozzájárulásával valósult meg.
Idén októberben, a járvány okozta kényszerhelyzet miatt, csupán a hazai magyar sajtó
képviselőinek részvételével sikerült szakmai
konferenciát tartani, ezúttal Sepsiszentgyörgy
Önkormányzata segítségével. A szervezet a
Kárpát-medence magyar újságírói számára
2018-ban riport-, 2019-ben dokumentumfilm-, 2020-ban nemzetpolitikai publicisztikapályázatot
hirdetett.
Tavaly
együttműködési megállapodást kötött a Magyar Újságírók Romániai Egyesületével, valamint a Vajdasági Magyar Újságírók
Egyesületével.
Az egyesület már megalakulása pillanatától székház építését tervezte. Olyan székházét, ahol a Kárpát-medence, mi több, a
földkerekség minden magyar újságírója szellemi otthonra lel. Elképzelése megvalósítáGalbács Pál, a SZMÚE tiszteletbeli- és Bedő Zoltán, a SZMÚE elnöke az épülő ház előtt

Felteszik az utolsó cserepeket
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Fotók: Szekeres Attila

sához adományként az Olt völgyére néző
közművesített telket kapott a megyeszékhely
határában. A sepsiszentgyörgyi Cicproiect
Kft. szintén adományként építési tervet készített számára. Magyarországon kedvezően
bírálták el a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.hez benyújtott pályázatát, és az egyesület tizenöt millió forint támogatásban részesült az
idén. Így Magyarország kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából a Bil&BGM Construct Kft. elkezdhette a
Székelyföldi Magyar Sajtóház építését.
Miért történik mindez? Mély meggyőződésünk, napjaink megbolydult, értékromboló
világában nem mindegy, hogy a közvélemény alakításában meghatározó szerepet játszó írott és elektronikus sajtó milyen szellemi
és erkölcsi értékrendet képvisel és közvetít.
Szétszaggatottságunk miatt a magyar nyelvterületen ez hatványozottan igaz, különösen
a számbeli kisebbségbe szorított nemzetrészek esetében. Földrajzi elhelyezkedése, környezete,
múltja,
gondolkodásmódja,
életvitele, hagyományai, szokásai, gondjai
következtében a székely magyarság ezen
belül is sajátos közösséget alkot.

Mindezek tudatában alapítottuk meg a
Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületét,
amelynek céljai között szerepel a szakmai
kapcsolatok erősítése, újságíró-találkozók,
táborok, értekezletek szervezése, hazai és
nemzetközi tapasztalatcsere, továbbképzés, a
sajtóban dolgozók jogainak, alkotói szabadságának és méltóságának védelme, az olvasók, hallgatók, nézők önazonosságtudatának
erősítése. Ehhez szükségesnek láttuk egy
olyan „ház” felépítését, ahol rendszeresen
összegyűlhetünk, az értékrendünket tiszteletben tartó, neves személyiségek, írók, művészek, tudományos kutatók, politológusok
előadásait hallgathatjuk, az elhangzottakat
megvitathatjuk, tárlatokat szervezhetünk, fogadhatjuk a magyar nyelvterületről érkező
kollégákat. Sajtóházunk kulturális rendezvényeire minden érdeklődőt szívesen látunk
majd. Hitünk és tudásunk mondatja velünk,
hogy a Kárpát-medencében közérdek jól tájékozott, becsületes magyarnak lenni.
Sepsiszentgyörgy, 2020. december 9.
BedőZoltán,
aSzékelyföldiMagyarÚjságírók
Egyesületénekelnöke
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Kozma Mónika lett a vállalkozók
országos egyesületének alelnöke

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány
igazgatója Románia legrégebb fennálló, gazdasági személyeket tömörítő érdekvédelmi
szervezetének, az UGIR-nak az alelnöke,
ezen belül pedig az idén létrejött női platform (Organizaţia Femeilor Antreprenori –
OFA) alelnöke lett.

Szerkeszti: Benedek István

Tovább csökkent az infláció

Novemberben folytatódott az éves inflációs ráta csökkenése
Romániában, amely 2,1 százalékra mérséklődött az előző hónapban jegyzett 2,2 százalékhoz képest – közölte pénteken
az országos statisztikai intézet.

Tavaly novemberhez mérten az élelmiszerek drágultak leginkább, 3,81
százalékkal, a szolgáltatások 2,77 százalékkal kerültek többe, míg a nem
élelmiszerek fogyasztói ára 0,78 százalékkal emelkedett.
Októberhez képest a havi infláció 0,13 százalék volt, tavaly decemberhez képest a fogyasztói árindexet 1,71 százalékon jegyezték november
végén.
Tavaly év végén 4 százalék volt az éves infláció, amely májusra 2,3
százalékra mérséklődött, ezután ismét növekedni kezdett, júliusban elérte
a 2,8 százalékot, majd ismét fokozatosan csökkent.
A Román Nemzeti Bank november közepén lefele módosította az inflációs előrejelzését, így az idei év végére 2,1 százalékos fogyasztói árindexszel számol, ami 0,6 százalékponttal alacsonyabb a korábban
közöltnél. A jegybank arra számít, hogy 2021 első negyedévének végére
2 százalékra mérséklődik az infláció, majd az év végére 2,5 százalékra
nő. Az alapkamat jelenleg 1,5 százalék, amely történelmi mélypontnak
számít. (MTI)

Az első tíz hónapban 11 százalékkal
csökkent az ipari termelés

Az első tíz hónapban a nyers adatok szerint 11 százalékkal
csökkent a román ipari termelés a tavalyi év azonos időszakához mérten – közölte hétfőn az országos statisztikai intézet.

A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint 11,5 százalékos
visszaesést jegyeztek a vizsgált időszakban.
A nyers adatok szerint a feldolgozóiparban 12 százalékkal esett vissza
a termelés, a bányaiparban 10,5 százalékkal volt kisebb, míg a villamosés hőenergia, illetve gáz termelése és szolgáltatása 4,3 százalékkal maradt
el a tavalyitól.
Októberben az ipari termelés a nyers adatok szerint 1,3 százalékkal
csökkent a tavalyi év tizedik hónapjához mérten, a kiigazított érték szerint
1,2 százalékkal maradt el a tavaly októberitől. Szeptemberhez képest
ugyanakkor az ipari termelés a nyers adatok szerint 3,2 százalékkal, a kiigazított érték szerint 2,1 százalékkal bővült.
Tavaly 2,3 százalékkal csökkent a román ipari termelés a nyers adatok
szerint az előző évhez mérten, így 2019 volt az első év 2009 óta, amikor
csökkenést jegyeztek fel az ipari termelésben. (MTI)

Elektromos autók gyártásába kezd
a Mercedes Kecskeméten

Jelentősen, újabb 50 milliárd forintos beruházással bővíti
kecskeméti gyárát a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary,
a fejlesztés keretében a vállalat megkezdi Magyarországon
elsőként a tisztán elektromos meghajtású autók gyártását –
jelentette be hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kecskeméti gyárból a Facebook-oldalán közvetített
online sajtótájékoztatón.

Az 50 milliárd forint értékű beruházáshoz a magyar kormány 15 milliárd forint támogatást biztosít, a beruházással több mint 4400 munkahely
jövője válik „betonbiztossá” – tette hozzá a miniszter.
Hangsúlyozta: a világ egyik legnagyobb és legmodernebb autóipari
vállalata döntött úgy, hogy óriási jelentőségű high-tech beruházást hoz
Magyarországra, most, amikor a világ autóipara „nem éppen az új beruházásokról szól”. A vállalat ehhez szükséges karosszériaüzemet épít, és
megkezdi a kecskeméti gyár technológiai felkészítését a tisztán elektromos autók szériagyártására – ismertette. (MTI)

Kozma Mónika lapunknak elmondta: Mirabel
Miron, az OFA elnöke kérte fel arra, hogy vállalja el
a tisztséget, hogy segítsen az erdélyi megyékben is
megalapítani a helyi szervezeteket.
– Az OFA fő célkitűzése, hogy összefogja a női vállalkozókat, és sajátos gondjaikra megoldást keressen.
Mivel a vállalkozások esetében ezek közös problémák, a női platform segítséget szeretne nyújtani a romániai vállalkozóknak összességében abban, hogy
tervezhetőbb jogi környezetben tudjanak dolgozni,
ugyanakkor az is fontos, hogy minél könnyebben és
gyorsabban jussanak olyan információkhoz, amelyek
vállalkozásaik fejlesztésében segítik munkájukat. Azt
szeretnénk, hogy a helyi vállalkozók észrevételeit becsatornázzuk egy egységes, országos adatbázisba,
majd az UGIR lobbierejével segítsük ezeknek a megoldását. Azért vállaltam el a feladatot, mert a Pro Economica Alapítványnál végzett munkám során Erdély
több szegletéből találkozom és dolgozom vállalkozókkal, férfiakkal és nőkkel egyaránt, ezért úgy éreztem, hogy sok olyan hasznos információval
rendelkezem a vállalkozói lét sikereiről és nehézségeiről egyaránt, amelyeknek ha országos szinten is
hangot tudunk adni, akkor talán kialakul Erdélyben is
egy egymást segítő vállalkozói réteg. Ez a szervezet
egyfajta híd szerepet tudna betölteni a közigazgatásban és államigazgatásban dolgozók, illetve az üzleti

Kozma Mónika

Fotó: Nagy Tibor (archív)

szféra között, hiszen a legnagyobb haszna a nyílt és
segítő kommunikációnak van, amikor időben és értelmezhető módon jutnak el az információk a vállalkozókhoz. Sok még a teendő ezen a téren is az
országban. Két szükséges adminisztratív lépéssel
rövid időn belül is hatalmas fejlődés érhető el ezen a
téren. Ez a közigazgatási ügyintézés digitalizálása,
fejlesztése, azaz a minél szélesebb körű online ügyintézés bevezetése. Az átláthatósággal, a döntéshozók,
a civilek és a vállalkozók közötti párbeszéd szorgalmazásával a Pro Economica Alapítványhoz hasonlóan
hatékonyabbá tehetjük a vállalkozói szféra munkáját,
tevékenységét. Többek között ezzel szeretnék foglalkozni új tisztségemben – nyilatkozta lapunknak
Kozma Mónika. (vagy)

Rekordütemben nőtt a G20 csoport gazdasági
teljesítménye a harmadik negyedévben

Rekordütemben nőtt a világ 19 legnagyobb
gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő
G20 csoport hazai összterméke (GDP) a harmadik negyedévben, miután az év első felében még a csökkenés volt példátlan
mértékű a koronavírus-járvány következtében.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) hétfőn közzétett jelentése szerint július-szeptemberben az előző negyedévhez képest 8,1
százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye a világgazdasági szintű GDP-érték több mint 80 százalékát előállító csoportban.
Az adatok rögzítésének kezdete, 1998 óta ez a legerősebb növekedés, ám a tavalyi utolsó negyedévhez
képest így is 2,4 százalékkal maradt el a GDP értéke.
A legnagyobb mértékben India gazdasága nőtt: a
második negyedévben mért 25,2 százalékos csökkenés után 21,9 százalékkal emelkedett a GDP júliusszeptemberben.
A második negyedévben két számjeggyel mérhető
csökkenés után két számjegyű volt a növekedési ütem
Franciaországban (18,7 százalék a mínusz 13,8 százalék után), Olaszországban (15,9 százalék a mínusz
13,0 százalék után), Törökországban (15,6 százalék a
mínusz 10,8 százalék után), Nagy-Britanniában (15,5
százalék a mínusz 19,8 százalék után), a Dél-afrikai

Köztársaságban (13,5 százalék a mínusz 16,6 százalék után) és Mexikóban (12,1 százalék a mínusz 17,0
százalék után).
A többi nagy gazdaság közül a kanadai 8,9 százalékkal, a német 8,5 százalékkal, a brazil 7,7 százalékkal, az amerikai 7,4 százalékkal, a japán 5,3
százalékkal, az ausztrál 3,3 százalékkal, a kínai 2,7
százalékkal, a dél-koreai pedig 2,1 százalékkal nőtt
július-szeptemberben.
Az Európai Unió egészében 11,5 százalékkal bővült a GDP, ezen belül az euróövezetben 12,5 százalékos növekedést mértek.
Éves összevetésben a G20 csoport gazdasági teljesítménye 2,0 százalékkal csökkent a harmadik
negyedévben, csak Törökország (+5,4 százalék) és
Kína (+4,9 százalék) tudott növekedést felmutatni. A
legerősebb ütemű csökkenést a brit gazdaság szenvedte el, teljesítménye 9,6 százalékkal esett vissza.
Negyedéves összehasonlításban a G20 csoport
GDP-je az első negyedévben 3,4 százalékkal, a másodikban pedig 6,6 százalékkal csökkent, míg éves
szinten 1,7 százalékkal, illetve 8,9 százalékkal zuhant
a GDP.
A 37 tagállamot tömörítő OECD gazdasága
negyedéves összehasonlításban 9,1 százalékkal nőtt,
éves szinten viszont 3,9 százalékkal esett vissza július-szeptemberben. (MTI)

A vártnál jobban nőtt az euróövezet
ipari termelése októberben

A várnál jobban nőtt októberben az euróövezet ipari termelése az előző havihoz képest,
és csökkent egyúttal a lemaradása is az egy
évvel korábbitól az Európai Unió statisztikai
hivatala, az Eurostat hétfői jelentése alapján.

Októberben szezonális kiigazítással 2,1 százalékkal
nőtt az ipari termelés az euróövezetben a szeptemberihez képest a piaci elemzők által várt 2,0 százalékos
havi növekedés helyett. Szeptemberben 0,1 százalékos volt a havi növekedés. Az ipari termelés októberben már sorban a hatodik hónapban növekedett havi
bázison.
Az ipari termelés októberi növekedésével az egy
évvel korábbihoz képest 3,8 százalékra csökkent a lemaradás a várt 4,4 százalékos mínusz helyett. Szeptemberben még 6,3 százalékkal maradt el az
euróövezet ipari termelése az egy évvel korábbitól.
Az Európai Unió ipari termelése októberben 1,9
százalékkal nőtt az előző havihoz képest a szeptemberi 0,3 százalékos havi növekedés után. Az egy évvel
korábbitól októberben 3,1 százalékos, szeptemberben

5,5 százalékos lemaradásban volt az EU ipari termelése.
Októberben az előző havihoz képest Belgiumban
nőtt a legnagyobb mértékben az ipari termelés, 6,9
százalékkal. A németországi 3,4 százalékkal, a szlovéniai pedig 3,1 százalékkal emelkedett. Magyarországon 2,8 százalékkal nőtt októberben az ipari
termelés a szeptemberihez képest.
A legnagyobb havi csökkenést Dániában regisztrálták, 5,8 százalékosat. Görögországban 3,0 százalékkal, Litvániában 1,7 százalékkal csökkent az ipari
termelés októberben az előző havihoz képest.
Éves összevetésben Írországban csökkent a legnagyobb mértékben az ipari termelés októberben, 15,5
százalékkal. Dániában 9,2 százalékkal, Franciaországban pedig 4,3 százalékkal maradt el az októberi
ipari termelés az egy évvel korábbitól. Belgiumban
5,4 százalékkal, Lengyelországban 3,4 százalékkal,
Horvátországban 2,8 százalékkal nőtt az ipari termelés éves bázison októberben, Magyarországon pedig
2,7 százalékkal. (MTI)
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Tizenhetedik századi díszítőminták is előkerültek

Értékes díszítőfestésre bukkantak a szentgericei templomnál
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Nem remélt művészettörténeti elemekre bukkantak az ősz folyamán a
szentgericei unitárius templomnál: a
nagyszabású felújítás során 17. századi falminták kerültek napvilágra,
továbbá befalazott ablak és ajtó is. A
következő évben ezt szeretnék teljesen feltárni és helyreállítani.

Gligor Róbert László

A műemlék templom felújítása és egyes
elemeinek restaurálása több éve kezdődött el,
és többnyire a magyar állam finanszírozásával folyik. A templombelső és a tetőzet helyreállítása után idén elkezdték a falak külső
felújítását, a jelenlegi munkaszakaszokat is
az anyaország kormánya támogatja tízmillió
forinttal a Rómer Flóris Terv keretében, a Teleki László Alapítvány révén, és ebből fedezték az ősszel folytatott falkutatásokat is –
mondta el lapunknak elöljáróban VarróBodoczi Barna lelkész, aki a felállványozott
falakon végzett munkát is bemutatta.
A javítást megelőző falkutatás során bukkantak rá a keleti és északi falon körülfutó díszítőmintákra, így született döntés ezek
bemutatásáról. Az idén a szentélyen munkálkodtak, de a kedvező őszi időjárás lehetővé
tette, hogy a templomhajó falán is dolgozzanak, azonban november végén abba kellett
hagyni a munkát. A következő évben folytatják a nyugati és déli oldalon. A restaurátorok
a kőművesmunka előtt elkezdték a minták
feltárását, így láthatóvá váltak a falakon körülfutó egymásra festett minták.
Ezek mellett előkerültek a templom koronkénti építészeti változásait bizonyító nyomok: a szentélyen feltártak egy befalazott
középkori ablakot, amelyet valószínűleg a
19. század közepén, az orgona építése során
raktak be téglával. Ugyanakkor az egykori
sekrestyeajtót is megtalálták, amely ugyan-

A mennyezet egy kazettája

Sekrestyeajtó

csak be volt falazva a vakolat alatt – részletezte a lelkész.
Három mintaréteg létezett
Mintegy másfél hónapot dolgoztak a szakemberek az ősszel a falfestmények feltárásán.
Kiss Lóránd marosvásárhelyi restaurátor előzetes kutatásai alapján arra következtettek,
hogy léteznek falfestmények a vakolat alatt,
de csak most lehetett teljes egészében megtekinteni. Három réteg is van, érdekes módon
a legkorábbit találták meg, miután a szentély
falán leverték a vakolatot, aztán a hajó északi
falának párkányán is megtalálták az eredeti
mintákat, ezért itt egy bemutató felületet is
kialakítottak. Erre azért volt szükség, mert a
szentélyen a rongálódás miatt nem volt
egyértelmű a minta.
Az első lépés a feltárás volt, utána konzerválták a régi vakolatot, nem távolítottak el
semmit. A konzerválás több különböző beavatkozást jelent, mint például a vakolat rögzítése, az üregek kitöltése egy különleges
anyaggal, továbbá a porlékony festékréteg
védelme, egy különleges szerrel való bevonása. Amikor a vakolat biztonságban volt,
következett a hiányok tömítése, vakolása,
majd a színbeli kiegészítés: a színeket kiretusálták (tuffolás), megkülönböztető festést
vittek fel vonalkázással (trateggio), pöttyözéssel (ritocco), amely messziről egységes
képet mutat, közelről viszont jól kivehető az
eredeti és új festés – avatott be a munka részleteibe Szőcs János szovátai restaurátor.
Így három különböző
mintát tártak fel, ebből
kettő olyan állapotban

A templom festett mennyezetét 1670-ben készítették nyárádmenti mesterek

Sávos minta

Nem remélt falminták és építészeti beavatkozások kerültek elő a vakolat vagy a mészrétegek alól
Fotó: Gligor Róbert László

volt, hogy rekonstruálni is tudták: az eredeti
egy liliomos mintasor volt, amely valószínűleg megkopott, és ezért egy vörös-feketés farkasfogas mintát festettek rá, a harmadik réteg
nyomait pedig a hajó párkányán találták meg,
egy végigfutó, ugyancsak vörös-feketés
sávos mintáról van szó. Ez a díszítés hiányzik
a szentélyen, amiből akár arra is lehetne következtetni, hogy a szentélyt valamikor átalakították, vagy visszabontották a párkányzat
egyik szintjét.
Középkori ajtók, ablakok
A szentélyen befalazott ablakról a restaurátor elmondta: korai ablak, több ilyen is van
ezen az épületrészen. Ezeket felújítják, hogy
bemutathassák az érdeklődőknek és a szakmának. Ugyanilyen érdekes a feltárt sekrestyeajtó, amely a protestáns korban
elveszítette jelentőségét, ezért befalazták, de
beleépítettek egy kisebb kőkeretet, valószínűleg világítóablaknak szánták, amelyet
aztán később ugyancsak befalaztak.
A vidék egyik értékes műemléke
Szentgerice temploma középkori eredetű,
már az 1332. évi pápai tizedjegyzékben említik. Hogy abból a korai középkori templomból mi maradt meg, azt csak egy mélyebb,
átfogó művészettörténeti és régészeti kutatás
derítheti ki, amikor is helyenként vizsgálják,
leverik a vakolatot, ásatásokat végeznek a templom
körül és a belsejében –
mondta el lapunk megkeresésére a kolozsvári
dr. Furu Árpád mérnök, a
Magyar Unitárius Egyház
építészeti és örökségvédelmi tanácsadója. Kifejtette: a szentgericei
templomon is átalakításokra került sor a századok
során, a 15. században jelentős átépítés történt, de a
leglényegesebb pillanat
1670-re tehető, amikor a
templomhajóban elkészült
a festett kazettás mennyezet, amely az egyik legjelentősebb ilyen erdélyi
alkotás. Nem a legrégebbi,
de az 1660–1670-es években készült mennyezetek
közé tartozik. Ugyanis Ali

pasa török-tatár hadainak erdélyi pusztításai
(1660-as évek) után felújítottak templomi
mennyezeteket, mint példul Énlakán, Nyárádszentmártonban, és ebben a hullámban készült a szentgericei mennyezet is,
nyárádmenti mesterek munkájával. Ez a
templom legismertebb építészeti alkotása, de
értékes a későbbi szószékkorona, a patrónusi
stallumok és a templomajtók is.
Az istenházát a 20. századig többször megújították, a vakolat sok mindent eltüntetett,
így a mostani felújítás lehetőséget teremtett
arra, hogy figyelmesebben foglalkozhassanak a falakkal, a vakolattal, és Kiss Lóránd
marosvásárhelyi restaurátor segítségével sikerült a falkutatást tovább vinni. Így került
felszínre a sekrestyeajtó, a szentélyzáródásban egy, a 19. században befalazott csúcsíves
ablak, és a támpilléreken is megfigyelhetők
a 18-19. századi javítások és bővítések egymást követő beavatkozásai.
A festett mennyezetek kialakításával vált
szokássá, hogy a falfelületekre is dekoratív
festés került, leggyakrabban a mennyezet és
templomfal találkozásánál, mintegy kiegészítve a mennyezet festését egy sormintákból kialakított fríz mintával. Ilyen került elő
Korondon, Magyarszentbenedeken, Énlakán, Oklándon, Ádámoson, Homoródszentpálon, Székelyderzsen. Egyes helyeken
feliratokat is találtak a templomok falain
vagy tornyán, külső és belső falfelületeken.
Ez egy olyan része az erdélyi építészeti kultúránknak, amely a 19-20. században az átfestések áldozatává vált, és amit a hasonló
műemlék-helyreállítások feltárhatnak, bemutathatnak.
A Szentgericén megtalált minták nagyon
szépen kiemelik a templom műemlék jellegét, a kivitelezés során megpróbáltak olyan
vakolatfelületet kialakítani, visszaadni,
amely az adott korra volt jellemző, enyhe felületi egyenlőtlenségekkel – tette hozzá a műemlékvédelmi szakmérnök. A falak
felújítását a székelykeresztúri Unicons Kft.
végzi pontosan, szakszerűen, szakemberek,
restaurátorok irányítása mellett. A falfestés
helyreállításával viszonylag gyorsan kellett
végeznie Szőcs János csapatának, összehangolva azt a kivitelezővel. A munkálatok a következő évben folytatódnak, a falak külső
javításával ezeket a mintákat teljesen feltárhatják, megújíthatják, hogy a jövőben díszítse a templomot.

Liliomos és farkasfogas minta
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Folytatódnak a közúti ellenőrzések

A háztartási gépek roncsprogramját

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Későbbi időpontra halasztották

A környezetvédelmi minisztérium egy későbbi
időpontra halasztotta a háztartási gépek
roncsprogramjának keddre tervezett megkezdését. A magánszemélyek számára meghirdetett december 15-i akció halasztását ezúttal
kiberbiztonsági intézkedésekkel magyarázták
a minisztérium honlapján.

Amint az országos programot a megfelelő biztonsági
intézkedések keretében elindíthatják, tájékoztatni fogják a lakosságot. A folyamatban felmerült a feliratkozási csalás gyanúja, illetve a program információinak
klónozása.
Egyébként két új kategóriával bővítenék a háztartási
gépek roncsprogramját: táblagépeket és laptopokat is
lehet majd vásárolni, ez a bővítés a járványhelyzet
miatt is szükségessé vált. A régi számítógép beváltásakor a programban részt vevők utalványt kapnak új táblagép vagy laptop beszerzéséhez.
A program keretében A++ és A+++ energetikai
hatékonyságú gépeket vásárolhatnak a magánsze-

mélyek. A kedvezmény értéke különböző, az A++
energetikai besorolású mosógépek vásárlására például 300 lej; az A++ energetikai besorolású mosogatógépek vásárlására 400 lej; az A++
légkondicionáló berendezések vásárlására 400 lej;
az A++ energetikai besorolású hűtők/fagyasztók, televíziók és A++ szárítógépek vásárlására ugyancsak
400-400 lej; 43 kWh-nál kisebb fogyasztású porszívók vásárlására 200 lej; laptopokra 500 lej; táblagépekre 300 lej.
Azok, akiknek a meghirdetést követően sikerül a
www.afm.ro honlapon bejelentkezni és a https://electrocasnice.afm.ro/ programra feliratkozni, egy elektronikus utalványt kapnak, amelyet 15 napig
használhatnak fel. Ezt követően régi háztartási gépükkel el kell menniük a programban részt vevő kereskedelmi egységek valamelyikébe, és az utalvány
értékének megfelelő összeggel kevesebbet kell majd
fizetniük a kiválasztott új, energetikai szempontból hatékonyabb gép vásárlásakor. (pálosy)

Újraindult a Megálljt a dohányzásnak! program

A falopás visszaszorítása
a szándékuk

A hét végén országos akció
keretében illegális fakitermelésből származó, illetve
karácsonyfa-szállítmányokat ellenőriztek rendőrökből
és csendőrökből álló csapatok. A tevékenységgel Maros
megyében is az illegális fakitermelés felderítését és
megakadályozását célozták.

Kísérődokumentumok nélküli
faanyag szállítása miatt egy bűnügyi dossziét állítottak össze,
három pénzbírságot róttak ki öszszesen 4.000 lej értékben, és lefoglaltak 7,58 köbméter tűzifát,
három karácsonyfának szánt fenyőfát, melyek eredetét nem tudták igazolni.

A dohányzás kezelése – valóság vagy mítosz?

Az Egészségügyi Világszervezet becslése
szerint a dohányosok száma világszerte meghaladja az 1,1 milliárdot, 80%-uk gyengén
fejlett vagy fejlődő országokban él. 2025-re
a dohányosok számaránya meghaladhatja az
1,6 milliárdot. A fiatalok körében is nő a dohányosok száma, ezt támasztja alá az Európai
Pálosy Piroska
Bizottság 2017-es felmérése is. Míg 2014ben a 15–24 évesek 25%-a kezdett doháA programban való részvétel előzetes idő- nyozni, 2017-ben ez 29%-ra emelkedett. Az
pontkérés nyomán lehetséges (a 0771-679- utóbbi években megnőtt azoknak a fiatalok493-as telefonszámon, munkanapokon 9–17 nak az aránya is, akik e-cigarettát használnak,
óra között). Az érintettek nem kell családorvosi küldőpapírt felmutassanak, és az egészségügyi biztosítás sem feltétel, 18. életévüket
betöltött személyek vehetnek részt benne.
A Maros megyei központ vezetője,
dr. Corina Mărginean tüdőgyógyász arról tájékoztatott, hogy azok, akik megszabadulnának káros szenvedélyüktől, két hónapos
kezelésen kell részt vegyenek. Ez idő alatt a
pácienseknek kéthetente kell jelentkezniük
ellenőrzésre a központban.
Az Egészségügyi Világszervezet becslései szerint a COVID–19 vírusfertőzéssel
kórházban kezelt felnőttek 1,4–18,5%-a dohányzik, a dohányosok pedig hajlamosabbak a vírusfertőzés súlyosabb formáit
elkapni, ezért is fontos a dohányzásról való
leszokás.
Maros megyében újraindult a Megálljt
a dohányzásnak! elnevezésű program, amelynek keretében gyógyszerekkel, tanácsokkal segítik azokat,
akik le szeretnének szokni erről a
káros szenvedélyről.

Romániában 203.000-re becsülik a számukat,
az országban összesen 5,5 millió dohányossal
számolnak. Egy felmérés szerint 2011–2018
között az országban a dohánytermékek fogyasztása 15%-kal emelkedett, ennek hátterében a 15–24 év közötti korosztály és a nők
körében megnőtt fogyasztás áll. A 13–15 évesek között végzett felmérés szerint 34%-uk,
vagyis 232.200 gyerek azt nyilatkozta, hogy
legalább egyszer dohányzott. Világszerte a
halálozási okok között vezető helyen van, ez
évente nyolcmillió elhunyt személyt jelent,
minden tizedik halálesetnek a
dohányzás a kiváltó oka. Európában a harminc év fölöttiek
körében bekövetkezett elhalálozások 16%-át a dohányzás
számlájára írják.
A megye lakosságának 25%-a
dohányzik

Azok egészségére is hatással
van a cigarettafüst, akik nem
dohányoznak, csupán a velük
egy háztartásban élők, a passzív
dohányzás miatt világszerte
600.000 halálesettel számolnak.
Maros megyében a becslések szerint a felnőtt lakosság 25
százaléka dohányzik, köztük
olyanok, akik szeretnének

A Maros Megyei Rendőrség
sajtószóvője, Sabău Aurica szerint
megyeszerte több ellenőrző pontot
állítottak fel, és szúrópróbaszerűen állítottak meg teherszállító
járműveket, vizsgálva, hogy szállítanak-e tűzifát és karácsonyfának
szánt fenyőt.
December 13-án, vasárnap Felsőrépán igazoltattak egy járművezetőt, aki engedély nélkül,
eredetigazoló irat hiányában szállított fél köbméternyi tűzifát és
három fenyőfát. A fát és az utánfutóban talált láncfűrészt elkobozták. A férfi ellen bűnügyi eljárást
indítottak falopás gyanújával. A
szóvivő szerint az ellenőrzéseket
folytatják. (szer)

ugyan leszokni, viszont nem tudják, hová fordulhatnak segítségért. A marosvásárhelyi tüdőgyógyászati klinikán 2007-ben indult a
Megálljt a dohányzásnak!/ Stop fumat! elnevezésű országos program, amelynek keretében ingyenes kezelést biztosítanak azoknak,
akik le szeretnének szokni a cigarettázásról.
Dr. Corina Mărginean, a Maros Megyei Klinikai Kórház tüdőgyógyászati osztályának
főorvosa szerint Maros megyében a program
keretében a jelentkezők 70-80 százaléka abbahagyja a dohányzást, de fél év, esetleg egy
év múlva ez az arány csökken, a pácienseknek csupán a negyven százaléka mondhatta
el magáról, hogy nem nyúlt cigarettához,
azonban ez a szám is kielégítő.
A kezelés két részből áll: egyrészt a hozzájuk fordulóknak nikotinpótló készítményeket biztosítanak rágógumi vagy tapasz
formájában, másrészt olyan gyógyszereket
írnak fel, amelyek csökkentik a dohányzási
vágyat és enyhítik az elvonási tüneteket.
A cigarettafüst a függőséget okozó nikotin
mellett 7.000 olyan vegyi anyagot tartalmaz,
amelyek közül legalább 70 különböző típusú
rákos megbetegedést okozhat. Az a dohányos, akik elhatározza, hogy leszokik a dohányzásról, a szervezetéből hiányzó drog
miatt idegesebbé, ingerlékennyé válik, izzad,
álmatlanságban szenved, kívánja az édességet, ezért segítség nélkül a dohányosok csupán 3%-ának sikerül végképp leszokni a
dohányzásról – tájékoztatott a tüdőgyógyász
szakember.
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Kétgólos magyar siker a románok ellen a női kézilabda Eb-n

A magyar női kézilabda-válogatott 26-24-re legyőzte Románia csapatát a dániai Európa-bajnokság
középdöntőjének hétfői játéknapján, Koldingban, ezzel eldőlt, hogy
ötödik helyen zárja a csoportját. Az
már a hétfői meccs előtt eldőlt,
hogy a román és a magyar együttes
sem juthat tovább a II. csoportból,
vagyis nem játszhat helyosztót.
Bíró Blanka védéseinek és a pontosabb támadójátéknak köszönhetően a magyarok a meccs elején
három góllal elléptek. A folytatásban egyre több hiba tarkította a játékot, és ezt, valamint Denisa
Dedu védéseit kihasználva a románok egy négyes gólsorozattal fordítottak, és a szünetben 14-13-ra
vezettek.
A 36. percben még két találattal
jobban állt a román együttes, ám ezt
követően az elszántan kézilabdázó
magyarok egy 5-1-es sorozattal fordítottak. A koronavírusos megbetegedés miatt hiányzó Crina Pinteát
helyettesítő beálló, Lorena Ostase
találataival tartotta magát az ellenfél, ám négy perccel a vége előtt
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Mestermérleg

* Danyi Gábor (Magyarország): „A mai mérkőzésen a védekezés
stabilitása volt az, ami átsegített minket a rosszabb periódusainkon, illetve ezekben az időszakokban mindenki kivette a részét, nem hátráltak
a játékosok. Tudunk és fogunk is sokkal jobban játszani, mint ma. A
norvégok ellen is szeretnénk bizonyítani”.
* Bogdan Burcea (Románia): „Menni kell tovább. Holnap újabb
meccset játszunk, reméljük, több szerencsénk lesz, mint volt a magyarok ellen. Nehéz lesz, mert nincs pihenőnapunk, a bajnokság végén már
nehezen regenerálódnak a játékosok. Most azonban már az olimpiai
selejtező tornára kell gondolnunk, az arra való felkészülést szolgálja
majd ez a találkozó”.

Eredményjelző

Nagy csatát hozott a magyar-román mérkőzés

ismét kettővel vezetett a magyar válogatott.
A hajrában is taktikusan játszottak a magyarok, nem engedték közelebb a románokat, így második
sikerüket aratták a tornán.
A mezőny legeredményesebb játékosa Ostase lett, aki kilenc lövésből nyolc gólt szerzett. A meccs
legjobbjának Schatzl Nadine-t vá-

Fotó: AFP

lasztották, aki kilenc kísérletből hétszer talált be.
A kapusok közül Bíró Blanka kilenc, Denisa Dedu nyolc, Szikora
Melinda és Ana Mazareanu pedig
egy-egy lövést védett.
A két csapat századik egymás elleni mérkőzésén 34 román győzelem és kilenc döntetlen mellett ez
volt az 57. magyar siker.

Női kézilabda Eb, középdöntő:
* 1. főcsoport: Montenegró – Svédország 31-25, Dánia – Spanyolország 34-24. Az állás: 1. Oroszország 7 pont (113-99), 2. Franciaország
7 (101-96), 3. Dánia 6, 4. Montenegró 2, 5. Svédország 1 (96-108), 6.
Spanyolország 1 (94-114).
* 2. főcsoport: Hollandia – Németország 28-27, Magyarország – Románia 26-24. Az állás: 1. (és már elődöntős) Norvégia 8 pont, 2. Horvátország 6, 3. Hollandia 4 (106-110), 4. Németország 4 (104-114), 5.
Magyarország 2, 6. Románia 0
A két középdöntős csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.
A torna első négy helyezettje kijut a jövő decemberi, spanyolországi
világbajnokságra, amelynek a házigazdák, valamint a címvédő hollandok biztosan résztvevői lesznek.

Gulácsi: „Valahogy éreztem, hogy a Liverpoolt kapjuk!”

Gulácsi Péter és Willi Orbán csapata, a Lipcsei RB a kapus
korábbi klubjával, az FC Liverpoollal találkozik a labdarúgó
Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.
Mint arról keddi lapunkban beszámoltunk, az Európai
Labdarúgó-szövetség (UEFA) hétfőn, Nyonban sorsolta ki a
párosításokat a legjobb 16 között, ebben a szakaszban a csoportelsők mellé a csoportmásodikok kerültek, azonos nemzet- és csoportbeli csapatok nem kerülhettek össze.
Gulácsi 2007-ben került a Liverpoolhoz, amely azonban
rendszeresen kölcsönadta őt, így a felnőttek között nem mutatkozhatott be. A magyar válogatott kapusa az M1 aktuális
csatornának hétfőn elmondta, valahogy érezte, hogy az angol
bajnokot kapják, de igazából semmiképpen sem járhattak jól,
ha azt nézi, hogy a Real Madrid vagy a Juventus is ott volt a
lehetséges ellenfelek között. „A Liverpool a mai napig közel
áll a szívemhez, amikor semleges szurkolóként nézem a mérkőzéseit” – mondta a 30 éves Gulácsi, aki tétmérkőzésen nem
kapott lehetőséget a legendás Anfielden a nagycsapatban, de

bízik benne, hogy a lipcseiekkel már szurkolók előtt játszhat
a nagy múltú stadionban. Hozzátette, ugyan nem a Lipcse a
párharc esélyese, de a csoportkörben már a Paris Saint-Germaint és a Manchester Unitedet is legyőzte, valamint a bajnokságban is jól áll. Ha ez a forma a téli szünet után
megmarad, képesek lehetnek meglepetést okozni.
A sorsolás slágerpárosítása az FC Barcelona és a Paris
Saint-Germain összecsapása lett: a két csapat legemlékezetesebb párharca a 2017-es negyeddöntő, amelynek első felvonását 4-0-ra nyerték otthon a párizsiak, de a visszavágón
a Barca 6-1-re diadalmaskodott. „Ennél jóval kedvezőbb sorsolást is kaphattunk volna. A katalán gárda az idei szezonban
nem futballozik csúcsformában, ettől függetlenül elképesztően erős játékoskerettel rendelkezik, így bármikor képes
meglepetést okozni” – fogalmazott az M1 aktuális csatornán
Lőw Zsolt. Az idén döntős PSG másodedzője elismerte, még
mindig beszédtéma az öltözőben a 2017-es kiesés, úgyhogy
a játékosokat biztosan fűti majd a visszavágás vágya.

A Leverkusennel került össze
a CFR-t kiejtő Young Boys

Nicolas Moumi Ngamaleu (b) és Michael Perreira csatája a Young Boys – Kolozsvári CFR
(2-1) mérkőzésen
Fotó: Sport Press Photo

A Bajnokok Ligája után hétfőn kisorsolták a labdarúgó-Európa-liga
kieséses szakaszának első fordulóját is.
Az első kieséses kör legizgalmasabbnak ígérkező párharcai közé tartozik a spanyol bajnokságban jelenleg élen álló Real Sociedad és az
angol Premier League-ben nyolcadik Manchester United küzdelme,
valamint a Granada Napoli elleni csatája.
Az Európa-liga egyenes kieséses szakasza első fordulójának párosítása (a 16 közé jutásért, az első mérkőzést az elöl álló csapat otthonában játsszák): Wolfsberger (osztrák) – Tottenham Hotspur (angol),
Dinamo Kijev (ukrán) – Club Brugge (belga), Real Sociedad (spanyol)
– Manchester United (angol), Benfica (portugál) – Arsenal (angol),
Crvena zvezda (szerb) – AC Milan (olasz), Antwerp (belga) – Glasgow
Rangers (skót), Prágai Slavia (cseh) – Leicester City (angol), Salzburg
(osztrák) – Villarreal (spanyol), Braga (portugál) – AS Roma (olasz),
Krasznodar (orosz) – Zágrábi Dinamo (horvát), Young Boys (svájci) –
Bayer Leverkusen (német), Molde (norvég) – Hoffenheim (német),
Granada (spanyol) – SSC Napoli (olasz), Makkabi Tel-Aviv (izraeli) –
Sahtar Donyeck (ukrán), Lille (francia) – Ajax Amsterdam (holland),
Olimpiakosz Pireusz (görög) – PSV Eindhoven (holland).
Az első mérkőzéseket február 18-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik.

A magyar kapus az angol klub mezében: tétmeccsen egyszer sem kapott lehetőséget
Fotó: Daily Mail

Verstappen nyerte az idény utolsó versenyét

A Red Bull holland versenyzője,
Max Verstappen nyerte a 2020-as
Forma–1-es idény utolsó versenyét,
a vasárnapi Abu-Dzabi Nagydíjat.
A mezőny talán a szezon legsimább rajtját hozta össze, az időmérő edzésen is győztes Verstappen
könnyedén jött el riválisaitól, a két
Mercedesnek, a finn Valtteri Bottasnak és a hétszeres világbajnok
Lewis Hamiltonnak sem volt lehetősége az előzésre.
A futam során csak a középmezőnyben történt egy-egy izgalmas
csata a helyezésekért, elöl szinte
eseménytelenül telt el az 55 kör,
amely végén a 23 éves Verstappen

A vb-pontversenyek
végeredménye

* versenyzők: 1. Hamilton 347, 2.
Bottas 223, 3. Verstappen 214, 4.
Sergio Pérez (mexikói, Racing
Point) 125, 5. Ricciardo 119, 6.
Sainz 105, 7. Albon 105, 8. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 98,
9. Norris 97, 10. Gasly 75, 11.
Stroll 75, 12. Ocon 62, 13. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 33,
14. Kvjat 32, 15. Nico Hülkenberg (német, Racing Point) 10,
16. Kimi Räikkönen (finn, Alfa
Romeo) 4, 17. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 4, 18.
George Russell (brit, Williams) 3,
19. Romain Grosjean (francia,
Haas) 2, 20. Kevin Magnussen
(dán, Haas) 1
* csapatok: 1. Mercedes 573
pont, 2. Red Bull 319, 3. McLaren 202, 4. Racing Point 195, 5.
Renault 181, 6. Ferrari 131, 7.
Alpha Tauri 107, 8. Alfa Romeo
8, 9. Haas 3

idei második, pályafutása tizedik futamán diadalmaskodott.
Mögötte sem történt változás, így Bottas a második, Hamilton pedig a harmadik helyen
zárt.
Sebastian Vettel, a Ferrari
négyszeres világbajnok német
versenyzője a 14. helyen végzett utolsó versenyén az olasz
istálló színeiben.
Ez volt a negyedik olyan
futam a 2020-as idényben,
amelyen nem valamelyik Mercedes diadalmaskodott.
Az F1 előzetes versenynaptára szerint a következő idény
március 21-én Ausztráliában
rajtol – a Magyar Nagydíjat augusztus 1-én rendezik –, és
december 5-én ugyancsak AbuDzabiban zárul.
Fotó: AFP

Eredményjelző

Forma–1-es Abu-Dzabi Nagydíj (55
kör, 305,355 km):
* pontszerzők: 1. Max Verstappen
(holland, Red Bull) 1:36:28.645 óra, 2.
Valtteri Bottas (finn, Mercedes)
15.976 másodperc, 3. Lewis Hamilton
(brit, Mercedes) 18.415 mp h., 4. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull)
19.987 mp h., 5. Lando Norris (brit,
McLaren) 1:00.729 perc h., 6. Carlos
Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1:05.662
p h., 7. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 1:13.748 p h., 8. Pierre Gasly
(francia, Alpha Tauri) 1:29.718 p h., 9.
Esteban Ocon (francia, Renault)
1:41.069 p h., 10. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 1:42.738 p h.
* leggyorsabb kör: Ricciardo 1:40.926
perc (55. kör)
* pole pozíció: Verstappen
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Orosz partnerekkel kezd vakcinakombinációs kutatásokba az AstraZeneca

Közös kutatásba kezd az AstraZeneca az orosz Gamaleja
Intézettel, az Oroszországi
Közvetlen Befektetési Alappal
(RFPI) és az R-Pharm gyógyszergyárral annak érdekében,
hogy saját, az Oxfordi Egyetemmel közösen kifejlesztett
vakcináját
kombinálja
a
Szputnyik V-vel – közölte
pénteken a brit-svéd gyógyszergyár és az orosz szuverén
alap.

A kutatásba az AstraZeneca szerint 18 évesnél idősebb önkénteseket vonnak majd be. A cég
közleménye szerint a tudományos
együttműködésnek nagy jelentősége lesz abban is, hogy a bővüljön
és ezáltal legyen könnyebben hozzáférhető a védőoltások portfóliója.
Az RFPI arról adott ki tájékoztatást, hogy az AstraZeneca vakcinájának a Szputnyik V Ad26 humán
adenovírusával való kombinálását
célzó klinikai kutatások még idén
megkezdődnek. Kirill Dmitrijev, az
orosz oltóanyagok kidolgozását finanszírozó szuverén alap vezérigazgatója úgy nyilatkozott a Rosszija
24 hírtelevíziónak, hogy az együttműködést az orosz fél ajánlotta fel
az AstraZenecának, miután annak
oltóanyaga kevéssé hatékonynak bizonyult.
Az RFPI-vezér szerint ennek
oka, hogy a brit vakcina két kompo-

nense nem két-, hanem csak egyféle
adenovírusra épül. A közös kutatás
során az AstraZeneca oltását a
Szputnyik V első injekciójával fogják kombinálni.
Szergej Szobjanyin moszkvai
polgármester, aki pénteken látogatást tett az R-Pharmnak a fővárosi
technopoliszban épülő Szputnyik Vüzemében, kijelentette, hogy ott a
csúcsrajáratást követően havi
mintegy 10 millió dózis vakcina készül majd. Szobjanyin közölte,
hogy hétfőtől az okmányirodák, a
kulturális intézmények, a kereskedelem és szolgáltatóipar dolgozói is
feliratkozhatnak védőoltásra.
A fővárosban december 5-én
megkezdett kiterjedt vakcinációra
péntek reggelig több mint 20 ezren
jelentkeztek, akik közül mintegy
hatezer embert oltottak be. Első

A Spiegel szerint azonosították
a Navalnij elleni merényletet
végrehajtó különítmény tagjait

Minden bizonnyal a belbiztonságért felelős orosz nemzetbiztonsági szolgálat egyik
különítménye mérgezte meg
Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust a nyáron – jelentette a hírportálján hétfőn
a Der Spiegel című német
hírmagazin nemzetközi partnerekkel folytatott tényfeltáró munkájának eredményeit ismertetve.

A Bellingcat nemzetközi oknyomozó újságírói hálózattal, az
ugyancsak tényfeltáró cikkekre szakosodott, The Insider című orosz
hírportállal és a CNN amerikai hírtelevízióval közösen végzett kutatás
szerint oroszországi mobil távközlési szolgáltatások használatáról
szóló adatok, a készülékek helyére
vonatkozó adatok, orosz belföldi repülőjáratok utaslistái és „egyéb”
források elemzése alapján „nemigen merülhet fel észszerű kétség”
azzal kapcsolatban, hogy Alekszej
Navalnijt a Szövetségi Biztonsági
Szolgálat (FSZB) egy legalább
nyolc ügynökből álló különítménye
mérgezte meg.
Az egység tagjait azonosították,
meg is próbáltak kapcsolatba lépni
velük, de nem válaszoltak a megkeresésekre. Valamennyien férfiak,
hárman orvos végzettségűek, ketten
biológiai és vegyi fegyverekre szakosodott tudósok. Az egység tevékenységét Oleg Tajakin orvos, az
FSZB-hez tartozó kriminalisztikai
intézet munkatársa hangolta össze.
A szovjet állambiztonsági hatóság
(KGB) szervezeti keretében 1977ben alapított intézet kapcsolatba
hozható számos gyilkossággal, például a 2006-ban sugárzó izotóppal
Londonban megölt Alekszandr Litvinyenko egykori orosz hírszerző
ügyével – mutatott rá a Der Spiegel.
A különítmény történetének
orosz adatbázisok elemzésével öszszeállított rekonstrukciója szerint az
FSZB-s ügynökök legkésőbb 2017
közepétől kezdtek összehangoltan
és intenzíven foglalkozni Navalnijjal, miután a politikus bejelentette,
hogy elindul a következő évi elnök-

választáson. Legkevesebb harminc
esetben fordult elő, hogy követték a
világ legnagyobb országában menetrend szerinti repülőjáratokkal
megtett útjain.
Valószínűleg 2019-ben is megpróbálták megmérgezni, és akkor is az
volt a céljuk, hogy a méreg egy repülőút közben fejtse ki hatását. Minden
bizonnyal az idén júliusban is az életére törtek, ugyancsak méreggel,
amely azonban felesége, Julia Navalnij szervezetébe jutott be, és a körülmények szerencsés alakulása révén
nem okozott maradandó kárt.
Meglehet, hogy a novicsok nevű
idegméreggel elkövetett augusztusi
gyilkossági kísérlethez az orosz
állam vezetésének legfelső szintjeiről kaptak engedélyt vagy utasítást.
Erre utal, hogy Oleg Tajakin, az
egység egyik vegyifegyver-szakértő
tagja, Konsztantyin Kudrjavzev kíséretében közvetlenül az akció előtt
rövid látogatást tett Szocsiban, ahol
a politikai elit számos tagja eltölti
az államfővel, Vlagyimir Putyinnal
személyesen folytatott megbeszélések előtt a koronavírus-járvány
miatt kötelező karantént.
Alekszej Navalnij az orosz államfő egyik legismertebb bírálója.
Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a
Moszkvába tartó repülőn rosszul
lett. A gép kényszerleszállást hajtott
végre Omszkban, a 44 éves politikust az ottani kórházba szállították.
A kómában lévő politikust augusztus 22-én a kezelés folytatására Berlinbe szállították.
Német, svéd és francia vizsgálatok
szerint novicsokkal mérgezték meg.
A berlini Charité egyetemi klinikán
32 napig ápolták, 24 napig intenzív
osztályon. Orvosai szeptember 23-án
közölték, hogy állapota kellően javult
ahhoz, hogy járóbeteg-ellátás keretében folytassák kezelését. A Der
Spiegel beszámolója szerint állapota
javul, és készül a hazatérésre.
Az eset miatt az EU szankciókat
vezetett be több magas beosztású
orosz tisztségviselő, köztük Alekszandr Bortnyikov, az FSZB vezetője ellen. (MTI)

körben egészségügyi alkalmazottak, pedagógusok és szociális munkások jelentkezhetnek.
Mihail Miszusztyin miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy
megkezdődött a második orosz vakcina, a novoszibirszki Vektor
kutatóközpont által kifejlesztett
EpiVacCorona „posztklinikai” tesztelése. Anna Popova tiszti főorvos,
az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője
ugyanitt elmondta, hogy az oltóanyagot Moszkvába, Szentpétervárra, Tulába, Novoszibirszkbe
és Rosztov-na-Donuba már kiszállították.
Az EpiVacCorona (koronavírus
elleni epitópvakcina) peptid antigén alapú oltóanyag október 14-én
kapta meg a feltételes bejegyezést
Oroszországban, amit követően

megkezdődött a „posztregisztrációs” tesztelése, a dokumentációpedig
eljuttatták
az
ját
Egyészségügyi Világszervezethez
(WHO). 2020 végéig 50 ezer dózist gyártanak le belőle, amelyből
ötezret kutatási célokra használnak
fel, a többi pedig polgári fordalomba kerül.
Szergej Dankvert, az orosz agrárfelügyelet (Roszszelhoznadzor) vezetője egy szaklapnak elmondta,
hogy 2021. január végére elkészül
az állatok számára kifejlesztett
Covid-19 elleni oltóanyag, amelyet
ezután fognak bejegyeztetni. Állítása szerint a hatóság készen áll
arra, hogy nagy mennyiségben állítsa elő a készítményt.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken azzal vádolta a világ
gyógyszerészeti óriásvállalatait,
hogy „nem a legméltóbb eszközökkel” és „piszkos eszközökkel” igyekeznek hitelteleníteni a Covid-19
elleni orosz vakcinát a „kemény
konkurenciaharcban”. Nem bocsátkozott részletekbe azzal kapcsolatban, hogy szerinte ki él nemtelen
eszközökkel, csak annyit mondott,
hogy elegendő megnézni az elmúlt
egy hónapban megjelent hírügynökségi anyagokat.
Igor Konasenkov vezérőrnagy, az
orosz védelmi minisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy az orosz
vakcina ellen külföldről finanszíro-

zott lejáratókampány folyik. Azt
mondta, a tárcának „részletekbe
menő” értesülései vannak arról,
hogy ehhez milyen eszközöket és
forrásokat vetettek be.
Konasenkov szerint a közösségi
média külföldi finanszírozású,
orosz nyelvű platformjain „áltudományos feltárások” sorozatának
publikálása van előkészületben,
amelyekben „hamis szemtanúi vallomásokban” hangzanak el olyan
valótlan állítások, amelyek szerint a
Szputnyik V (a belföldi forgalmazásban Gam-KOVID-Vak) elnevezésű vakcina veszélyes, és hogy az
orosz fegyveres erőknél vannak
olyanok, akik elutasítják, hogy beoltsák őket. A tábornok szerint nincsenek katonai oltásmegtagadók, és
a gyakorlat bebizonyította, hogy a
vakcina, amellyel a már a felső hadvezetés tagjait is beoltották, hatékony és biztonságos.
Elmondta, hogy idén az orosz
fegyveres erők 100 ezer tagja kapja
meg a védőoltást, amelynek beadására 300 medikusbrigádot állítottak
fel. Közölte, hogy a védelmi tárca
eddig 14 és fél ezer dózis vakcinát
kapott, amellyel eddig több mint
10 ezer embert oltottak be, elsősorban katonaorvosokat, hadihajók
személyzetét, pilótákat, hadászati
rakétaegységek katonáit, törzstiszteket és alegységparancsnokokat.
(MTI)
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Egy decemberi délután elmentél örökre.
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szeretünk, és
hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki
el nem vehet.
Téged elfelejteni soha nem lehet, csak muszáj az életet élni nélküled.
Nem halljuk hangod, nem látjuk az arcod,
hiába szólítunk, te már azt nem hallod.
Szeretettel és szemünkben könnyekkel emlékezünk
MOLNÁR ISTVÁNRA halálának első évfordulóján.
Az őt nem feledő felesége, lánya, fia, veje, unokái.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10018)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(9976-I)
KERESEM fiatalkori ismerősömet,
Norbit – szőke hajú tanár –, akivel
1994-ben Szovátán együtt szilvesztereztünk. Tel. 0740-846-127 (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk december 16-án SINKA ATTILÁRA halálának 30. évfordulóján.
Szép emléked örökké szívünkben őrizzük. Szerettei. (9998-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 16-án a Dózsa
György-i DÁVID JÓZSEFRE halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (10015)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDNI/JÁRNI TUDÓ IDŐS HÖLGY
MELLÉ egy vagy egymást párban váltó
GONDOZÓT/FELÜGYELŐT keresünk 24 órás felügyeletre,
külön szállás lehetőségével. Tel. 0724-566-100. (65235-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRAKODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT, PÉKET és TAKARÍTÓNŐT. További információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (65204-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, vagy
álmatlanság gyötri.
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.)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ 150-170 kg-os disznó. Tel.
0365/410-075, 0754-895-544. (10019-I)
ELADÓ kövér disznó. Tel. 0752-030394. (9993-I)
ELADÓK 10-18 kg közötti fehér húspulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16
óra között a 0265/331-016 és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(65236-I)

LAKÁS

ELADÓ 3 szobás, II. osztályú, 3/4.
emeleti, 53 m2-es tömbházlakás. Ára:
54.000 euró, alkudható. Tel. 0740310-405. (10005-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (65081-I)

Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk GYÖRGY JÓZSEFRE halálának 11., nejére, GYÖRGY
ESZTERRE szül. Istvánfi halálának 14. és lányukra, KÁSÁNÉ
GYÖRGY IRÉNKÉRE halálának 7.
évfordulóján. Nyugodjanak békében a székelyberei református
sírkertben! Szeretteik. (10016)

ELHALÁLOZÁS
„Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak
évek,
Szívből szeretünk, s nem felejtünk Téged.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
GAZSI GYÖRGY
a Metalotehnica volt mestere
71. évében elhunyt.
A temetés Magyarországon, a
váci Fehérek templomában,
december 18-án 11.30 órától lesz
megtartva.
Búcsúzik felesége, Magdi, fia,
György, menye, Izabella, leánya,
Izabella, veje, István és a négy
unokája: Kitty, Tommy, Edward
és Tiffany. (10014-I)

Szomorú, fájó szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós,
ÖTVÖS ERZSÉBET
született Bara
életének 78. évében december
12-én 6.30 órakor elhunyt. Drága
halottunkat december 17-én,
csütörtökön 13 órakor kísérjük
utolsó útjára a marosszentgyörgyi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét szeretettel
őrzi fia,
Attila, lányai: Emőke és Tünde,
vejei és unokái. (10022-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága édesapa, após, nagyapa,
dédapa,
SZABADOS SÁNDOR
drága szíve megpihent. Temetése 2020. december 16-án 12
órakor lesz a magyarrégeni református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Gyermekei: Laci, Dalmi és családjuk. (10029-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség és édesanya,
NÁDY MÁRIA
szül. Fábián
december 14-én hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése december 16-án 13 órakor lesz az
erdőszentgyörgyi református temetőben.
A gyászoló család. (p.-I)
Bánatos szívvel tudatjuk, hogy
élete 73. évében rövid betegség
után elhunyt
BIRO KÁROLY
az Elektromaros,
majd az országos útügy
alkalmazottja.
Gondoljanak rá kegyelettel az
egykori futballista kollégák, munkatársak, barátok, ismerősök.
Külön köszönet a Puskás és
Gagyi családnak.
Búcsúznak kis családja tagjai,
valamint unokahúgai, unokaöcscsei, rokonai. Utolsó útjára kísérjük a református sírkertben
december 17-én 13 órakor.
A szomorú család. (10040-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Nády Jánosnak és kedves
kislányának,
Maricának
a
szeretett, drága FELESÉG és
ÉDESANYA
elhunyta
alkalmából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Az
erdőszentgyörgyi
líceumban
1962-ben
végzett
volt
osztálytársak. (10047)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönöm mindazoknak, akik
Édesanyám,
NAGY
EMŐKE
búcsúztatóján jelen voltak, illetve
lélekben részt vettek.
Támogatásotok sok erőt adott.
Ildikó (I)
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LÉGY TE AZ, AKI ÖSZTÖNÖZ ÉS VÉD MÁSOKAT!

A VíRUS ÖL. LÉGY ÓVATOS!

Válságos időkben is
hűséges társ

Hiteles tájékoztatás,
közösségformáló vélemények.
Fizessen elő online
(a nepujsag.ro honlapon),
a lapkihordóknál
vagy a postahivatalokban!

