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Ajánlatos új szolgáltatói
szerződést kötni

Január elsejétől liberalizálták a villamos energia piacát

Felszereléshez
jutnak a tűzoltók

Jelentős mennyiségű védő- és tűzoltófelszerelést kapott a Nyárádszeredai
Önkéntes Tűzoltó-egyesület (NYÖTE),
az adományból a környező alakulatoknak is juttatnak. A szervezet hamarosan hozzájut a rég óhajtott nagy
kapacitású oltókocsihoz is.

____________2.
Karikó Katalin
biokémikus kapta
az első Közmédia
Év Embere Díjat

Hagyományteremtő céllal alapított
díjat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az MTVA: a Közmédia Év
Embere Díjat minden év végén olyan
személynek ítélik oda, aki szakmai pályafutásával és életútjával maradandó
értéket hozott létre, nagy hatást gyakorolt az adott év eseményeire. A múlt
évet meghatározta a koronavírus-járvány, így az elismeréssel Karikó Katalin biokémikust díjazták, akinek
szabadalma alapján fejlesztették ki az
egyik COVID-19 elleni oltást.

Fotó: Nagy Tibor

Az idei év kezdetén nagy kihívás sok háztartási fogyasztó Nagy-Bege Zoltán, az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság
számára az új villanyáram-szolgáltató kiválasztása, hiszen alelnöke a lakosságot érintő tudnivalókról tájékoztatta
nem könnyű feladat az árajánlatokat böngészni, s eligazodni, a Népújság olvasóit.
melyik kecsegtet a legjobb ajánlatokkal. Egy biztos, új szerződést kell aláírni vagy a jelenlegi, vagy egy új szolgáltató- Mezey Sarolta
val, ellenkező esetben a piaci árnál magasabb, általános
(Folytatás a 4. oldalon)
szolgáltatói áron számlázzák az elfogasztott energiát.

____________5.
Akár 400 lej
adómentes
havi juttatás

Idéntől a cégek akár 400 lejes havi juttatásban részesíthetik azokat az alkalmazottaikat, akik távmunkát
végeznek. A juttatás adómentes, a
munkáltató leírhatja a költségeiből.

____________8.

Áramütés számlázva

Benedek István

Villamosenergia-piaci liberalizációt hozott az új esztendő. Az unió
utolsó tagországaként vezették be nálunk is ezt a szabályt, ami jó a
szolgáltatóknak, és egyáltalán nem jó a kisfogyasztónak. Elvileg az nagyon szép és nagyon jó, hogy érvényesül a piaci szabadság, csak ne
felejtsük el, hogy ebben a játékban mindig a multik nyernek, sosem a
kisemberek.
Gyakorlatilag annyi történt, hogy megszűnt az eddig létező hatósági
árszabályozás a kisfogyasztók piacán, és ezentúl mindenki a maga szakállára szerződhet az energiaszolgáltatókkal. Elvileg ez rendben is
volna, csakhogy egy magánszemély, ha mégoly hozzáértő is, aligha
lehet egyenrangú partnere egy hadseregnyi felkészült szakemberrel rendelkező multinak, márpedig egy tisztességes szerződésnek az lenne az
alapfeltétele, hogy mindenki egyenlő eséllyel ülhessen tárgyalóasztalhoz. Ebben a játékban pedig egyenlő esélyekről szó sincs, nem utolsósorban azért, mert egy háztartási fogyasztó nem játszik egy
súlycsoportban a nagyfogyasztóval, és még kevésbé az ipari mennyiségek kereskedelméből üzletelő szolgáltatóval. Az egyenlőtlen erőviszonyokra az egyik legjobb bizonyíték a szerződéses feltételek
szemléltetésére szolgáló hatósági internetes kezelőfelület, ahol nagyon
szalonképesen ott vannak a különböző opciók. Nagyon szép. Csak a
mögötte levő rendszer megértéséhez szükséges szakértelemmel van
probléma. Tényleg komolyan gondolta az, aki ezt kitalálta, hogy most
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 51 perckor.
Az év 6. napja,
hátravan 359 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma GÁSPÁR és BOLDIZSÁR,
holnap ATTILA és RAMÓNA
napja.
ATTILA: a hun király germán,
közelebbről gót eredetűnek tartott
neve. Iordanes szerint a gót atta
szó kicsinyítő képzős változata
(Ennek jelentése: atyácska).
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. január 5.

Borús idő
Hőmérséklet:
max.30C
min.-30C

1 EUR

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,8710

3,9661
1,3489
248,2248

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Elkezdődik a MOGYTTE orvostanhallgatóinak és oktatóinak oltása

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetemen január 5-én, kedden elkezdődött
az orvostanhallgatók és a klinikai környezetben is dolgozó
oktatók számára a Covid-19 elleni oltásra a feliratkozás. Az
egyetem ugyanakkor felhívja az orvosi karon, az angol
nyelvű orvosi, a fogorvostani, gyógyszerészeti, mérnöki és
informatikai karokon tanuló hallgatói figyelmét, hogy február
8-tól a második félévben (hármas modul) zajló oktatás hibrid rendszerben történik: a kurzusok legnagyobb részben
online, a klinikai/gyakorlati oktatás onsite zajlanak. A hallgatók és oktatók védelmének érdekében az egyetem vezetősége hangsúlyozottan kéri a hallgatók és oktatók
feliratkozását az oltásra. Az ezzel kapcsolatos döntés a betegekkel való jövőbeli interakciókra és a bentlakásos életre
is kihatással van. Az orvosi személyzet után az oltás az
egyetem más hallgatóinak és személyzetének is rendelkezésére áll. Az egyetem vezetősége a következő napokban
ismerteti az oltási folyamat részleteit.

Megkezdődött az oltás

Maros megye hét oltási központjából háromban, közöttük
a Maros Megyei Klinikai Kórház által szervezettben megkezdődött a koronavírus elleni országos oltási kampány.
Ebben az oltási központban az óév utolsó napján, illetve január 1-jén és 2-án 560 egészségügyi dolgozót oltottak be
– tájékoztatott közleményben a Maros Megyei Klinikai Kórház. Az első, 975 adagos oltóanyag-szállítmányból a sürgősségi kórház, illetve a segesvári kórház is részesült – áll
a prefektúra közleményében.

Jövő héttől folytatódik a tanítás

Az óvodások és iskolások téli vakációja január 10-éig tart,
ezt követően folytatódik a 2020–2021-es tanév első szemesztere. Az első félév január 29-én zárul, és egyhetes félévi vakáció követi. A második félév február 8-án kezdődik.
Mivel a katolikus és az ortodox húsvét idén nagyobb távolságra esik egymástól, a tavaszi szünidőt két részben: április
2–11. és április 30. – május 9. között kapják a gyermekek.
A nyári vakáció június 19-én kezdődik. A végzős évfolyamok
korábban búcsúznak: a tizenkettedikeseknek június 4-én,
a nyolcadikosoknak június 11-én ér véget a tanév.

Online jegyek az Ariel színház
januári előadásaira

Januárban is online vásárolhatók jegyek az Ariel színház
vasárnapi előadásaira. A honlapon a Műsor/naptár menüpontot megnyitva, a Jegyvásárlás címkére kattintva lehet
jegyet vásárolni. A vásárláshoz szükséges link az előadások Facebook-eseményeiben is megtalálható. Alkalmanként az elővásárlás csak az előadás időpontja előtt néhány
nappal válik lehetségessé – ezt a Műsor/naptár menüpont
alatt az előadás címe melletti Jegyvásárlás címke megjelenése jelzi. A honlap műsornaptárát az Ariel színház folyamatosan frissíti. A teljes januári program: 10., vasárnap
10.00–22.00: Lúdas Matyi, 17., vasárnap 10.00–22.00: Tűzmadár, 24., vasárnap 10.00–22.00: Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz, 31., vasárnap 10.00–22.00: János Vitéz.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Raktározzák és szétosztják az adományokat

Felszerelésekhez jutnak a tűzoltók

Jelentős mennyiségű védő- és tűzoltófelszerelést kapott a Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltóegyesület (NYÖTE), az adományból a környező
alakulatoknak is juttatnak. A szervezet hamarosan hozzájut a rég óhajtott nagy kapacitású oltókocsihoz is.

Gligor Róbert László

A NYÖTE jó kapcsolatokat ápol a Magyar Tűzoltó
Szövetséggel, egy alkalommal pedig a szakmai beszélgetések során beszámoltak az anyaországi szervezet elnökének, Dobson Tibor tűzoltó dandártábornoknak arról, hogy
mekkora megterhelést jelent számukra a nem olcsó felszerelések, védőruházat beszerzése, már csak azért is,
mert a Maros Megyei Tanács semmilyen pályázati vagy
egyéb pénzalapot nem biztosít a megyebeli önkéntes egyletek számára, ellentétben a Hargita megyeivel; az ottani
megyei önkormányzat egyre nagyobb összegekkel támogatja az önkénteseket. Dobson Tibor bekérte a NYÖTE
szükségletét azzal az ígérettel, hogy az országos szervezet
rédei raktárából biztosítanak felszerelést, ha a nyárádmentiek megoldják az elszállítását. Karácsony előtt jelezték
az anyaországból, hogy két haszonjárműnyi rakomány áll
készen az itteni önkéntesek számára. A szeredai egyesület
négy tagja huszonnégy óra alatt meg is tette az oda-vissza
utat, így már az ünnep előtt több ezer ruhadarab, gyakorló
ruházat (nadrág, kabát, pólók, termopulóverek), 150 pár
bakancs, mászóövek, védőkesztyűk kerültek be a szervezet raktárába – tudtuk meg Kacsó István tűzoltóparancsnoktól, a NYÖTE vezetőjétől.
Másoknak is jut belőle
Mivel a szeredaiak jelezték, hogy nemcsak nekik,
hanem a környékbeli önkéntes tűzoltóknak is szükségük
volna felszerelésekre, és az adomány is bőkezű volt, a
NYÖTE szétosztja a kapott tárgyakat. A napokban felleltározzák a készletet, majd első lépésben a Nyárád és Küküllő vidékén működő egyesületek számára juttatnak az
adományból, ha pedig marad, akkor más Maros megyei
önkéntes csapatok is részesülhetnek a felszerelésekből.
Kacsó István hozzátette: elképzeléseik szerint Nyárádszeredában egy központi raktárat létesítenek, ugyanis máshonnan (többek között anyaországi testvértelepülésekről)
is vannak ígéretek, felajánlások, amelyeket beérkezésük
után a csapatok igénye függvényében fognak szétosztani
az év folyamán. Reményeik szerint ez a fajta együttműködés megalapozhatja egy Maros megyei önkéntes tűzoltóegyesület létrehozását is. Egy ilyen szervezet megléte
mellett más volna az önkéntes tűzoltók „alkupozíciója”
is, másként tudnák megszólítani a megyei önkormányzatot, hogy figyeljen jobban ezekre az önkéntes szervezetekre, hiszen azok is a közösségekért dolgoznak, s ennek
hátterében nincs anyagi motiváció, csupán a segíteni aka-

RENDEZVÉNYEK

Újévi hangverseny, közönséggel!

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia újévi hangversenye január 7-én este 7 órától ezúttal közönséggel
lesz megtartva! Azért, hogy betartsák a járványügyi intézkedéseket, hangversenyenként csak 186 jegyet
árulhat a filharmónia, de a közönség kérésére a koncertet január 8-án megismétlik. Jegyek január 4-től a
filharmónia jegypénztárában kaphatók. A jegypénztár
nyitvatartási időpontja: hétfő, kedd, szerda: 10–18, valamint csütörtök: 10–19 óra.

Online opera-előadás

2021-ben is folytatódik a Kolozsvári Magyar Opera online közvetítéseinek sorozata. Az évnyitó Johann Strauss-hangversenyt követően két olyan újévi összeállítás
közvetítését tűzték műsorukra, amely a közönség és a
társulat visszajelzései mellett a szakmai zsűri tetszését
is elnyerte, a 2014-ben bemutatott Letshow produkciót
ugyanis a legjobb musical-előadás díjával jutalmazták.
A Letshow újévi kabaréfelvétele január 7-én, csütörtökön
19 órától, a 2015-ös Letshow újramelegítve című szilveszteri előadás 10-én, vasárnap 19 órától követhető az
intézmény YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán.

Május 1. strandtörténeti állandó
kiállítás

A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület a Maros Sportklubbal közösen gyűjtést szervez fotókiállításhoz. Azokat a digitális és/vagy analóg módon (papírképek)
készített felvételeket várják, amelyek az egykori marosvásárhelyi Május 1. strandon készültek. A felvételek
tükrözhetik a fürdő hangulatát, vagy lehetnek valamilyen sporteseményről (úszás, vízilabda), illetve ábrá-

Kacsó István szeredai parancsnok karácsony előtt aláírta az adományozási szerződést a nagy kapacitású esetkocsira

rás. Márpedig ahhoz, hogy ezt a munkát hatékonyabban
tudják végezni, elengedhetetlenek a megfelelő védőfelszerelések és eszközök.
Érkezik a tűzoltóautó is
Másfél éve indított gyűjtést a NYÖTE, hogy a meglévő,
Angliából érkezett kisebb esetkocsi mellé egy nagyobb
kapacitásút vásároljon. Nemcsak a kisvárosból, hanem a
környező településekről is érkeztek felajánlások, és meglepően gyorsan össze is gyűlt a szükséges összeg. Az
anyaországi testvértelepülés, Szerencs város katasztrófavédelmi igazgatója, Dócs Róbert tűzoltó ezredes fel is
ajánlott a szeredaiak számára egy, náluk az állományból
kivonásra kerülő Steier típusú, hétezer literes tartálykocsit. Mivel azonban a magyar katasztrófavédelmi szervek
nem adhatnak át felszereléseket, eszközöket az országhatáron, felvették a kapcsolatot a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, amely átvette a szerencsi autót, majd adományként
átadja a NYÖTE-nek. A nyárádmentiek vállalták az autó
felújításának és felszerelésének minden költségét, s ezt
Magyarországon meg is oldották, ennek ellenértéke és a
gépjármű hazaszállítása pedig közel egymillió forintra
rúg. Az összeget a NYÖTE a begyűlt adományokból fedezte – tudtuk meg Kacsó Istvántól. A két tűzoltószervezet
már karácsony előtt aláírta az adományozási szerződést,
így remélhetőleg január közepéig az autó megérkezik Szeredába.
„Mi is dolgoztunk másokért, mások is dolgoztak értünk, egy egész csapat segített a cél elérésében” – nyilatkozta a szeredai parancsnok, aki a sok név közül a Dócs
Róbertét és Dobson Tiborét kívánta kiemelni.
zolhatnak olyan sportolókat, csapatot, akiknek/amelyeknek a karrierje az egykori strandhoz kötődik. A fényképekből előválogatás után állandó kiállítást állítanak
össze, amelynek anyagát az új uszoda falaira helyezik ki.
A digitális képeket a gyvajda67@gmail.com e-mail-címre
várják, míg a papírképeket a Népújság apróhirdetést felvevő irodájába (Dózsa György utca 9. szám, II. emelet)
lehet borítékban eljuttatni, ahonnan szkennelés után viszszaszolgáltatjuk a tulajdonosnak. Mind a digitális, mind a
papírképekhez mellékeljenek leírást a következő információkkal: a fénykép szerzőjének neve, elérhetősége, a készítésének időpontja, az ábrázolt személyek, sportolók,
csapatok neve(i), esetleg a sportesemény megnevezése
(helyi, megyei bajnokság, emlékverseny stb.). Bővebb
információ a 0744-604-244-es telefonszámon.

Zsögödi Nagy Imre képei
a Kultúrpalotában

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában keddtől péntekig 9–
16 óra között, szombaton és vasárnap 9 órától 14.30ig fogadják az érdeklődőket. A jelenleg látogatható
terek az előcsarnok, a lépcsőházak, a Tükörterem, a
szecessziós kiállítás, a Bernády-emlékszoba, a Dandea-emlékszoba és a nagy hangversenyterem. A Művészeti Múzeumban ebben a hónapban még
megtekinthetők Zsögödi Nagy Imre képei. A Maros Megyei Múzeum – Művészeti Múzeum által szervezett kiállítás 125 munkáját mutatja be, melyek tekintélyes
részét, mintegy 100 művet a festő 1959-ben adományozta a múzeumnak. A tárlat Nagy Imre művészi útkeresésének néhány irányát tárja elénk: olajfestékkel,
vízfestékkel, temperával, tintával és fametszéssel készített művei technikai szakértelmét is bizonyítják.
Helyszín: Kultúrpalota, jobb szárny, II. emelet. Belépőjegy a palota jegypénztáránál váltható legkésőbb fél
órával zárás előtt
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Január közepén kezdődik a második oltási szakasz

Január 15-e után kezdődik a beoltási kampány második szakasza – amely 5,5 millió 65 év feletti krónikus beteg és oktató beoltását jelenti Romániában
– jelentette be az országos oltáskampány koordinátora, Valeriu Gheorghiţă keddi sajtótájékoztatóján.

Gheorghiţă szerint körülbelül 4 millió ember van a veszélyeztetett kategóriákban – ugyanezek a személyek az influenza elleni védőoltás szempontjából is prioritást élveznek. A
katonaorvos szerint a harmadik szakaszt – amely magában
foglalja a teljes lakosságot, akik nem dolgoznak az egészségügyi rendszerben vagy az alapvető területeken, és nincsenek
kockázati kategóriákban – várhatóan április elején kezdik meg
beoltani.
Gheorghiţă arról is beszámolt, hogy előzetes felméréseik
alapján az első szakaszban 250 ezer egészségügyi dolgozó be-

oltására számítottak, ennél azonban sokkal kevesebben iratkoztak fel az oltásra. Közlése szerint szerdán (ma) 150.000
adag koronavírus elleni oltóanyag érkezik Romániába, és
mivel heti rendszerességgel fognak a beérkezni, január végére
az országba érkező oltóanyagok mennyisége eléri a 600.000et. Mint emlékeztetett, az első tízezer adag vakcina december
26-án érkezett meg az országba, ezt december 29-én 140 ezer
újabb vakcinaadag követte.
A katonaorvos hozzátette, csak beoltásra alkalmas személyek kaphatják meg a COVID–19 elleni oltóanyagot (azaz
nem lehetnek olyan egészségi panaszai, amelyek ellenjavallttá
teszik az oltást), nem oltható be az a személy, aki valamilyen
fertőzéses betegségen megy éppen keresztül, és az sem, aki
kevesebb mint egy hónapja fertőződött meg a vírussal.
Ugyanakkor az állampolgárok döntenek arról, hogy be akarják-e adatni maguknak a vakcinát. (Agerpres)

Botrány kerekedett Lengyelországban
egyes közszereplők soron kívüli beoltása kapcsán

Botrányt keltett Lengyelországban az, hogy soron
kívül beoltatta magát a koronavírus ellen több
olyan közszereplő, aki erre egyelőre nem lenne jogosult, köztük Leszek Miller európai parlamenti
képviselő, volt kormányfő, valamint több színész.
Az ügyben vizsgálat indul.

A soron kívüli oltásokra azután derült fény, hogy Leszek
Miller, a Baloldali Demokratikus Szövetség (SLD) politikusa
múlt csütörtökön a Twitter közösségi oldalon közölte: előző
nap megkapta a vakcina első adagját.
Aznap a varsói orvostudományi egyetem (WUM) – ahol a
kijelölt oltóhelyek egyike működik – közölte: „többletvakcinákat” használtak fel, többek között 18 színész és a kultúra
világából ismert más személyiségek oltására.
A beoltott hírességek a WUM szerint beleegyeztek, hogy
részt vesznek az oltásnépszerűsítő kampányban. A művészek
nevét a klinika nem közölte, de a közösségi médiában például
maga számolt be a beoltásáról Krystyna Janda, az Andrzej
Wajda filmjeiből is ismert, a jelenlegi kormányt gyakran bíráló színész. Megerősítette beoltását mások mellett a kormánnyal ugyancsak kritikus TVN kereskedelmi televízió
programigazgatója, Edward Miszczak is.
A vakcinakészleteket kezelő lengyel hatóság azonban cáfolta, hogy a WUM az oltási programon túli szállítmányban
részesült volna, a lengyel miniszterelnöki hivatal vezetője,
Michal Dworczyk pedig aláhúzta: a január közepében induló
oltásnépszerűsítő kormányprogramban szereplő művészek
közül egyelőre senki sem oltatta be magát, Jandát és
Miszczakot pedig nem kérték fel, hogy a kampányban szerepeljenek.
A soron kívüli oltások ügyében hétfőn indított vizsgálatot
a lengyel állami egészségügyi biztosító, az NFZ. A lengyel
igazságügyi miniszterhelyettes, Michal Wos pedig vasárnap
este bejelentette: a botrány kapcsán ügyészségi eljárást kezdeményez a WUM rektora ellen.
A lengyelországi vakcinázási program keretében december
végétől az úgynevezett „zéró csoport” – az egészségügyi dol-

gozók, illetve családtagjaik, valamint a kórházban kezelt koraszülött csecsemők szülei – oltása zajlik, hétfőig több mint
50 ezren kapták meg a BioNTech-Pfizer vakcina első adagját.
A politikusok közül csak azokat oltják be, akik egyben orvosok is.
Január közepétől indul a következő, elsőbbséget élvező
csoport oltása, abba többek között a 65 évnél idősebb embereket, a rendfenntartó erőknél szolgálókat és a tanárokat sorolták be.
A lengyel kormány az európai uniós programon belül hatvanmillió adagra kötött szerződést, amellyel harmincmillió
embert – vagyis gyakorlatilag az ország felnőtt lakosságát –
lehet beoltatni. Január végéig 1,5 millió adag szállítását várják. A BioNTech-Pfizer német-amerikai vakcina után az amerikai Moderna cégtől várhatók szállítmányok, az év első
negyedévében ez mintegy nyolcszázezer további adagot jelenthet – közölte egy hétfői interjúban Michal Dworczyk.
Későbbi hétfői sajtóértekezletén Dworczyk egy harmadik,
a CureVac német cég által gyártott vakcinát is említette,
amelyből – az uniós szintű engedélyezés esetén – az első negyedév végéig 400 ezer adagot várnak. Március végéig 2,9
millió lengyelt olthatnak be Dworczyk szerint.
A zéró és az első csoportban összesen 11 millió személy
jogosult a vakcinálásra. A mintegy egymillió fős zéró csoportból eddig mintegy félmilliónyian jelentkeztek – mondta el
Dworczyk.
Megerősítette: Lengyelországba eddig 670 ezer adag oltás
érkezett meg, a vakcinálást országszerte több mint 6 ezer oltóhelyen fogják végezni.
Az egészségügyi tárca hétfői adatai szerint egy nap alatt a
közel 38 millió lakosú Lengyelországban 4432 új koronavírus-fertőzést regisztráltak. Kifejezetten a Covid–19 miatt
8-an, a Covid–19 és más betegségek együttes megléte miatt
pedig 34-en hunytak el. A múlt hét második felében tízezer
felett voltak a napi fertőzöttségi adatok, a hétfői csökkenés a
hét végén végzett vírusteszt alacsonyabb számával lehet öszszefüggésben. (MTI)

Még több oltásról tárgyal az EB a gyógyszercégekkel
Az Európai Bizottság (EB) megkezdte az eddiginél
több adag vakcina beszerzésére irányuló tárgyalásokat a Pfizer/BioNTech gyógyszercégekkel a már
korábban megrendelt 300 millió dózis oltóanyag
mellett – jelentette be az Európai Bizottság illetékes szóvivője, Stefan de Keersmaecker a testület
hétfői sajtótájékoztatóján.

Felhívta a figyelmet azonban, hogy az amerikai és német
gyógyszeripari vállalatok által közösen kitermelt oltóanyag
termelési kapacitásának korlátai nehézségeket okozhatnak az
ellátásban.
A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy az oltóanyagoknak a népességgel arányos elosztása a tagállamok között
a folyamat elején akadályokba ütközhet.
„Nyilvánvaló, hogy ez egy komplex folyamat, amelynek

még csak az elején járunk” – mondta Eric Mamer, a testület
szóvivője. Hozzátette: bizottság nem felelős azért, hogy a tagállamok milyen vakcinát rendelnek, mennyit, illetve hogy milyen módon hajtják végre az oltási programokat.
A Pfizer/BioNTech vakcina forgalomba hozatalát december
végén engedélyezte az unió gyógyszerfelügyeleti szerve
(EMA) és az Európai Bizottság. Az EMA január 6-án dönt a
Moderna biotechnológiai cég által kifejlesztett vakcina forgalomba hozatali jóváhagyásáról.
Az unió végrehajtó testülete eddig hat gyógyszeripari céggel – az AstraZenecával, a Sanofi-GSK-val, a Janssen Pharmaceuticával, a BioNtech-Pfizerrel, a CureVackal és a
Modernával – kötött hitelmegállapodást, több száz millió különféle hatóanyagú oltószerek felvásárlával kapcsolatban.
(MTI)

Az EU 3,5 millió eurós humanitárius segélyt
juttat Bosznia-Hercegovinának

Az Európai Unió további 3,5 millió euró támogatást
juttat Bosznia-Hercegovinának a menekültek és
migránsok számára biztosított humanitárius segítségnyújtással összefüggő kiadásainak fedezésére –
közölte az Európai Bizottság kedden.

A humanitárius katasztrófa megelőzését célzó uniós támogatással a tél beálltával megfelelő szálláshely nélkül maradó,
főként az Una-Sana kantonban tartózkodó mintegy 1700 menekült és migráns ellátásán akarnak segíteni.
Az uniós bizottság tájékoztatása szerint a migránsok, köztük nők és gyerekek sátrakban laknak, miután leégett, majd
bezárták a boszniai Bihac város közelében lévő Lipa migránstáborát. A közlemény Josep Borrellt, az Európai Unió (EU)
kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét idézte, aki szerint a
migránsok boszniai helyzete elfogadhatatlan. Szavai szerint a
megfelelő téli szállás a humánus életkörülmények előfeltétele,

ezért az unió segítsége a meglévő létesítmények építésére és
fenntartására koncentrál a lipai tábor megépítésének befejezéséig.
Janez Lenarcic válságkezelésért felelős uniós biztos közölte, hogy az uniós hozzájárulás a legszükségesebb egészségügyi felszerelések és gyógyszerek mellett hálózsákok,
télikabátok és élelmiszer beszerzését is lehetővé teszi. A helyi
hatóságok segítségére lesz további férőhelyek kialakításában,
hogy biztosíthassák a migránsok és menekültek biztonságát
és megfelelő lakhatási körülményeit – közölte.
A kedden megítélt 3,5 millió eurós finanszírozással együtt
az Európai Unió immár 13,8 millió euróval támogatta Bosznia-Hercegovinát a területén jelenleg tartózkodó mintegy
5400 migráns és menekült humanitárius segítségnyújtással
összefüggő kiadásaiban 2018 óta – tette hozzá a bizottsági
közlemény. (MTI)

Ország – világ
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Több a teszt, több az új fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 4729 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában 31.022 teszt
eredményének feldolgozása nyomán – közölte kedden a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A GCS
szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 648.288-ra nőtt a járvány kezdete óta igazolt
fertőzöttek száma. Közülük 581.856 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 4.868.383 koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában. Ezek
közül 31.022-t az elmúlt 24 órában végeztek el,
18.458-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll
alapján, 12.564-et pedig kérésre. Az elmúlt 24 órában
121, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról
érkezett jelentés. Ezzel 16.178-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek
száma. (Agerpres)

Tárgyalnak iskolák újranyitásáról

A héten megbeszéléseket folytat a tanulók, egyetemisták, szülők és pedagógusok képviselőivel az iskolák újranyitásának lehetőségéről, illetve az
egészségügyi válság miatt az oktatási rendszer által
elszenvedett veszteségek megtérítésének módozatairól – jelentette be a tanügyminisztérium hétfő esti
közleményében. A jövő héten pedig az egészségügyi
szakemberekkel és döntéshozókkal tanácskoznak –
mutat rá a közlemény. Az oktatási minisztérium minél
hamarabb meg szeretné nyitni ismét az iskolák kapuit, lehetőség szerint a második félévtől, erről azonban csak január utolsó felében tudnak dönteni – áll a
közleményben. (Agerpres)

Nőtt Románia devizatartaléka

Tavaly 4,45 milliárd euróval 37,38 milliárd euróra nőtt
Románia devizatartaléka – derült ki a Román Nemzeti Bank közléséből, amelyet kedden a Ziarul Financiar című gazdasági újság idézett elektronikus
kiadásában. Decemberben a devizatartalék 4 milliárd
euróval nőtt a novemberben jegyzett 33,3 milliárd euróhoz mérten. 2019 végén 32,9 milliárd euró volt
ennek értéke, így tavaly egész évben 4,45 milliárd
euró növekedést jegyeztek. Románia aranytartaléka
változatlanul 103,6 tonna volt, ami a nemesfém nemzetközi piaci árának megfelelően 5,13 milliárd eurót
ért. Így 2020 végén Románia arany- és devizatartalékának értéke összesen 42,5 milliárd euró volt a november végi 38,4 milliárd euróhoz képest. (MTI)

Tíz személy esküdtbíróság előtt a
brüsszeli terrortámadások kapcsán

A belga igazságügyi kamara 10 személyt utalt esküdtbíróság elé a 2016-os brüsszeli terrortámadásokkal kapcsolatban, köztük a 2015-ös párizsi merénylet
egyetlen életben maradt elkövetőjét, Szalah Abdeszlamot is – tájékoztattak hétfőn a helyi lapok. A belga
igazságügyi kamara 13 fő gyanúsítottat akart eredetileg a legsúlyosabb bűntetteket, például terrorista
bűncselekményeket tárgyaló esküdtbíróság elé állítani, azonban három személy ellen ejtették a vádakat. A 10 vádlott ügyét egy perben, várhatóan
szeptember elején tárgyalják. A merényletsorozatot
az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára,
amelynek egy Európában, mindenekelőtt Belgiumban kiépített csoportja hajtotta végre a támadásokat.
Ugyanez a hálózat csapott le 2016. március 22-én
Brüsszelben, ahol 32-en vesztették életüket – köztük
a három főelkövető – valamint 340-en megsebesültek. (MTI)

Áramütés számlázva

(Folytatás az 1. oldalról)
egyik napról a másikra a háziasszonytól az akadémiai
professzorig, huszonévestől a hajlott korúig mindenki
megvilágosodik energiapiacilag, és ihletetten fog tudni
dönteni például arról, hogy akkor neki most zöldenergia
kell, vagy jó lesz a régi szenes is? És akkor még csak a
probléma felszínét kapargatjuk, mert az ott látható öszszetevők mögötti piaci tényezők, amelyek mind befolyásolják a villany árát, naponta többször is változnak. A
multik zsoldjában komoly energetikai, gazdasági és jogi
képzettségű szakemberek élnek meg – és nem is rosszul
– abból, hogy az energiatőzsdén kereskednek a céges
szférában. Ezzel a szakembergárdával összeereszteni a
mezei fogyasztót olyan, mintha vadnyugati módra kiállítanánk őket párbajozni. Vízipisztollyal géppuska ellen.
Látszatra ugye mindkettő fegyver…
Szóval csak annyi történt, hogy ha egyszer beléptettek
az unióba, akkor az ő szabályaik szerint kell játszani,
és ehhez mi most alkalmazkodtunk, utolsó tagállamként
a klubból. A szakik most azt mondják, érdemes új szerződést kötni, válogatni a feltételek között. Lehet. Csak
az, ami ebben a jobb sorsra érdemes országban ma
igaz, holnap már nem biztos, hogy az lesz, ezt számtalanszor tapasztaltuk. Eddig volt egy olyan amilyen hatósági kontroll a kisfogyasztói árak felett, és ez jelentett
valamennyi védelmet a háztartási fogyasztónak. Ez
idéntől megszűnt, tehát az az újdonság, hogy mostantól
ha a nagyfiúk árat akarnak emelni, akkor már nem kell
udvarolni a szakhatóságnál, hogy ezt megtehessék. De
legalább a szabadpiaci illúziókat szép színesen csomagolják a kisfogyasztónak, akinek a multikkal szembeni
kiszolgáltatottsága anélkül nőtt, hogy erre bárkivel is
szerződött volna.
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Ajánlatos új szolgáltatói szerződést kötni

(Folytatás az 1. oldalról)
– A lakosság számára 2021. január elsejétől megszűntek a szabályzott villamosenergia-piaci árak.
A továbbiakban sem az Energiaügyi
Hatóság (ANRE), semmilyen intézmény nem fog árakat megszabni
Romániában. A lakossági fogyasztók is a szabadpiacon kell villamosenergia-szolgáltatási szerződést
kössenek. Nyilván, akik érdekeltek
abban, hogy új szerződést kössenek,
azoknak azt tudom javasolni, hogy
kiindulási pontként az Energiaügyi
Hatóság anre.ro honlapján található
ár-összehasonlítót használják. (Itt
található a gázszolgáltatók ár-összehasonlító listája is.) Az eddigi villanyszámlák értékét össze lehet
hasonlítani a piaci szereplő árajánlatával. Ennek alapján el lehet dönteni, hogy melyik kereskedővel
szeretnék a szerződéses viszonyt. A
következő kritériumokat nagyon
fontos kiválasztani: a szerződés
életbe lépésének időpontját, illetve
a megyét, ahol a fogyasztói pont
lesz; a szerződés időtartamát –
három, hat hónap, egy, két vagy
három év –; hogy fixen lekötött és
garantált ár vagy változó ár legyene, ahogy a szerződéses feltételek
előírják. A fogyasztók igényelhetik,
hogy nekik megújuló energiát szolgáltasson a kereskedő, ezt mint
opció be lehet jelölni. Választani
lehet a leolvasási intervallumok
közül is. Ha valaki nem a havi leolvasást választja, az költségmegtakarítást jelent. Opció még az is, hogy
a fogyasztó milyen időközönként
kéri a számlázást.
Fontos tudnivaló, hogy decemberben egy olyan döntést hoztunk,
hogy ha a fogyasztó január folyamán köt új szerződést az általa kiválasztott kereskedővel, akkor az
áram szabadpiaci árát január elsejétől fogják alkalmazni, függetlenül
attól, hogy január melyik napján
kötötték meg a szerződést. Például,
ha január 30-án kötik meg a szerződést a kereskedővel, akkor a szabadpiaci árat január elsejétől
alkalmazzák.
– Mi történik akkor, ha a fogyasztó nem köti meg az új szerződést?
– Az új szerződés megkötésének
elmulasztása nem azt jelenti, hogy
bárki szolgáltatás nélkül marad.
Ugyanis szabályzatot fogadtunk el,

ami előírja, hogy azon fogyasztók
esetében, akik nem kötnek új szolgáltatási szerződést, a jelenlegi
szerződés továbbra is érvényben
marad, és adott fogyasztó esetében
a villamosenergia-szolgáltatás január elsejétől az általános szolgáltatói áron történik.
– Mit fed az általános szolgáltatás és szolgáltatói ár?
– Az általános szolgáltatás védőhálóként van elképzelve a fogyasztó
érdekében. Akkor kell alkalmazni,
amikor valamelyik fogyasztó villamosenergia-szolgáltató
nélkül
marad, például a kereskedő csődöt
mond, kivonul a piacról, vagy valamilyen más okból nem tudja folytatni a szolgáltatást. Ebben az
esetben a végső szolgáltatók – ez
egy kereskedőkategória – fogják átvenni a fogyasztókat, és három hónapon át szolgáltatják a villamos
energiát általános szolgáltatói áron,
ami magasabb a piaci szolgáltatók
árainál. Ez alatt a három hónap alatt
mindenkinek lehetősége van új
szerződést kötni. Ha ez nem történik meg, hatmillió romániai fogyasztó bizonyos hányadát nem
hagyhatjuk villamos energia nélkül,
ezért a jelenleg érvényben levő
szerződések maradnak, csak az ár
változik. Tehát: az általános szolgáltatói árak azok számára maradnak, akik az új szerződés
megkötését elmulasztották.
– Az ön tapasztalata szerint milyen különbségek vannak a szabadpiaci szolgáltatói árak között?
– Elég nagy a szórás, de azt észleltük – szinte kivétel nélkül –, hogy
a szabadpiaci ajánlat az általános
szolgáltatói ár alatt van. Naponta
követem az ár-összehasonlítót,
hogy ne legyen semmilyen technikai elakadás, hiszen ez a dolgunk.
A villamos energia ára megawattóránként 220 lejtől akár 400 lejig is
terjedhet. Úgyhogy érdemes dokumentálódni, mert szinte kétszeres
árat is alkalmaznak a kereskedők.
Nem mondom, hogy mindig
a legolcsóbb a legjobb ajánlat. A fogyasztóknak oda kell figyelni, hiszen az ajánlatban benne lehet
valamilyen bérlet, napi fix pluszköltség. Ez az ár-összehasonlítóból
kitűnik.
– Növekedtek az elosztói díjak.
Ez mennyire befolyásolja a fogyasztói árakat?

– Az elosztói díj tulajdonképpen
az alacsony feszültségű hálózati díj.
Az elosztói díj a végső fogyasztói
árnak az egyharmadát jelenti. Ez
nagyon csekély mértékben növekedett, országos szinten 4-5 százalékkal. Ha visszaosztjuk, akkor 1,5
százalékos növekedést jelent a
végső fogyasztói árban. Egy másik
összetevője a végső fogyasztói
árnak a kogenerációs bónusz, ami
január elsejétől több mint 20 százalékkal csökkent, s ami a végső
árban egyszázalékos csökkenést jelent. A két díjváltozás gyakorlatilag
kioltja egymást. Romániában nyolc
elosztó van, az Electrica csoportnak
van három régiója, az E.ON-nak
Moldva, a CEZ-nek Olténia, az
ENEL-nek az ország déli része. Ők
használják az elosztói díjakat.
– Az energiaügyi miniszter azt
nyilatkozta, hogy január közepe
után sürgősségi kormányrendelettel
kitolhatják azt a határidőt, ameddig
a fogyasztók kiválaszthatják a számukra legkedvezőbb ajánlatot kí-

Engedélyezte az elnök
a volt környezetvédelmi miniszter
elleni bűnvádi eljárás indítását

Engedélyezte kedden Klaus Iohannis elnök, hogy bűnvádi eljárás induljon a korrupcióval gyanúsított
liberális Costel Alexe volt környezetvédelmi miniszter ellen, akit megvesztegetés elfogadásával gyanúsít
a
korrupcióellenes
ügyészség
(DNA).

A vádhatóság hétfőn kért engedélyt az elnöktől, hogy eljárás indulhasson a volt tárcavezető ellen. Az elnöki hivatal keddi
közleménye szerint Iohannis elküldte az
igazságügyi miniszternek a DNA erre vonatkozó kérését, és a legfőbb ügyészséget is
tájékoztatta. A román média emlékeztetett,
hogy ezzel a lépéssel Iohannis lényegében
zöld jelzést adott az eljárás megkezdésének.
A vádhatóság azért kérte az államelnöktől
az eljárás engedélyezését, mert volt kormánytagok esetében csak az elnök beleegyezésével indulhat eljárás. Alexe 2019

novemberétől volt egy évig miniszter a liberális Ludovic Orban volt miniszterelnök
kisebbségi kormányában. A 37 éves politikus két mandátum erejéig a Nemzeti Liberális Pát (PNL) törvényhozója volt,
szeptember végi önkormányzati választáson a Iaşi Megyei Tanács elnökévé választották szintén a liberális párt színeiben.
A vádhatóság szerint a volt tárcavezető
egy kohászati üzem igazgatójától kért 22
tonna fémlemezt, amelynek értékét 103
ezer lejre becsültek. Ezért cserében a miniszter a szóban forgó vállalat számára előnyös eljárásokat ígért. A vádhatóság szerint
a miniszter egyik rokona tavaly áprilisban
és júliusban, két részletben vette át az árut.
Costel Alexe meglepettségének adott
hangot, közölte, ártatlannak vallja magát,
és reményét fejezte ki, hogy az eljárás során
bebizonyosodik, nem követett el törvénytelenséget. (MTI)

náló villanyáram-szolgáltatót. Erre
van-e esély?
– A romániai fogyasztóknak az a
joga, hogy szolgáltatót váltsanak,
2007 óta létezik. A továbbiakban is
bárkinek bármikor joga van szerződést bontani a kereskedőjével. Ezt a
jogot az európai direktívák írják elő.
Három héttel azután, hogy a régi
kereskedőjével valaki szerződést
bont, a kiválasztott új kereskedővel
folytatja a szerződéses viszonyt. Ezt
bármikor meg lehet tenni. Ha valaki
ezt január folyamán teszi meg,
abban a kedvezményben részesül,
mint mondtam, hogy az új árat január elsejétől fogják alkalmazni.
– A gyakorlatban hogy kell eljárni, ha egy másik céggel szeretnénk szerződést kötni?
– Ha kiválasztották a kereskedőt,
akivel a szerződéses viszonyt folytatni szeretnék, aláírnak egy szerződést. Ezzel egy időben aláírnak egy
megbízást is, hogy az új kereskedő
járjon el a régi kereskedővel a régi
szerződésbontás ügyében. Gyakorlatilag csak egy céggel kell kapcsolatba
lépni. Az új kereskedők az ügyinté-

Az ár-összehasonlító lista

zést átvállalják. Mint mondtam, mindenképpen kedvezőbb a fogyasztóknak, ha új szerződést kötnek akár a
jelenlegi szolgáltatóval, akár egy
másik kereskedővel. Ezt mindenképp
meg kell tenni! Meg lehet online is
vagy személyesen is a villanyáramkeresedő ügyintéző irodáiban. A villanyáram-kereskedőket köteleztük,
hogy árajánlatokat küldjenek. Januárban a havi számlával érkezik még
egy árajánlat, ami tartalmazza az általános szolgáltatói ár mellett a szabadpiaci ajánlatot. Emellett ott lesz a
szerződés is, amit, ha a fogyasztónak
megfelel, alá kell írni és elküldeni
postán. Ez is egy módja az új szerződéskötésnek.
– Sok idős ember nem használ internetet. Az ajánlatokról hol tájékozódhatnak még?
– A héten megpróbáljuk elindítani a hatóság zöldvonalát, ami
mindennap üzemelni fog. Bármikor
hívható azért, hogy a fogyasztóknak
információkat szolgáltassunk – tájékoztatott Nagy-Bege Zoltán, az
Országos Energiaár-szabályozó
Hatóság alelnöke.

Börtönnel büntethető ezentúl
a cigányellenesség

Börtönnel büntetik a cigányellenes
megnyilvánulásokat ezentúl Romániában, miután Klaus Iohannis államfő
hétfőn kihirdette a tavaly decemberben elfogadott törvényt.

A törvénytervezetet közösen terjesztette elő
a Szociáldemokrata Párt (PSD) 16, a kisebbségi frakció 7, valamint az RMDSZ, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a
Népi Mozgalom Pártjának (PMP) egy-egy
törvényhozója.
Indoklásuk szerint a romákkal szembeni
előítéletek, a közösség megbélyegzése és kirekesztése, a kettős mérce alkalmazása szükségessé teszi, hogy az – idegengyűlölet
büntetéséről szóló – általános rendelkezéseken kívül a cigánysággal szembeni gyűlöletkeltés visszaszorítására és megelőzésére
külön jogszabályt hozzanak.
A törvény alapján cigányellenesnek – a
romák elleni gyűlölködésnek – minősül minden olyan fizikai vagy szóbeli megnyilvánulás, amely a romák, a roma közösségi és

egyházi intézmények, roma vezetők, roma
civil szervezetek, roma hagyományok vagy a
romani (cigány) nyelv ellen irányul.
A most kihirdetett törvény értelmében Romániában ezentúl három hónaptól három évig
terjedő szabadságvesztéssel sújtják a romaellenes megnyilvánulásokat és a romaellenes
jelképek nyilvános terjesztését, illetve háromtól tíz évig terjedő börtönnel a romaellenes
szervezetek létrehozását vagy azok pénzelését. A törvény büntetlenséget biztosít azoknak, akik elkövették ugyan ezeket a
bűncselekményeket, de – még a hatósági leleplezés előtt – feljelentik a romaellenes szervezkedés többi résztvevőjét.
A cigányellenesség büntetéséről szóló törvény szinte szó szerint megegyezik azzal a
jogszabállyal, amelyet a zsidóellenesség büntetéséről fogadott el Románia 2018 nyarán. A
cigányellenesség büntetéséről szóló jogszabályt nagy többséggel – egyetlen ellenszavazat és 20 tartózkodás mellett – szavazta meg
tavaly december 15-én a képviselőház. (MTI)
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Karikó Katalin biokémikus kapta
az első Közmédia Év Embere Díjat

Hagyományteremtő céllal alapított díjat a
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és az
MTVA: a Közmédia Év Embere Díjat minden év
végén olyan személynek ítélik oda, aki szakmai pályafutásával és életútjával maradandó
értéket hozott létre, nagy hatást gyakorolt az
adott év eseményeire. A múlt évet meghatározta a koronavírus-járvány, így az elismeréssel Karikó Katalin biokémikust díjazták,
akinek szabadalma alapján fejlesztették ki az
egyik COVID-19 elleni oltást.

Karikó Katalin szolnoki születésű kutatóbiológus,
biokémikus a Szegedi Tudományegyetem biológia szakos hallgatója volt, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban folytatta PhD-képzését, 1983-ban avatták
doktorrá. Az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi
Biológiai Kutatóközpontba. Ezt követően az Egyesült
Államokban folytatta pályáját biokémikus kutatóként.
Jelenleg a koronavírus elleni oltás kifejlesztésében
részt vevő BioNTech cég alelnöke.
„2020-ban nemcsak a mi életünket határozta meg a
járványhelyzet, hanem az egész világét. Korlátok közé
kellett szorítani mindennapjainkat, hogy a vírus további terjedését megakadályozzuk, mindeközben folyamatosan emberfeletti teljesítményt nyújtottak a

K

amillát gyakran ,,kölcsönadták”.
Kislányként közeli és távolabbi rokonok tartottak rá nyaranta igényt,
csupa olyan család, ahol óvodás vagy kisiskolás korú gyermek nevelkedett. Tudták,
hogy kedves, szelíd jelenléte, figyelmes gondoskodása biztosíték a felnőttek felhőtlen
üdülésére. Nyugodt szívvel rábízhattak akár
egyszerre két-három csemetét, cserébe ő is
részesült mindenből, ami a kis kedvenceknek
kijárt.
– Édesanyámnak már bakfisként sikerült
mindenben megtalálni a maga örömét –
kezdte a múlt század közepéig visszanyúló
történetet Kinga, a hetvenes évei elején járó
asszony egyetlen lánya. – Nem volt könnyű
gyermekkora, hiszen miután a székelységére
büszke, meghunyászkodást nem ismerő
apám koholt vádak miatt börtönbe került,
nemcsak magára, de beteges, ideggyenge
édesanyjára is vigyáznia kellett. Tizenegy-tizenkét éves volt, amikor egyik napról a másikra meg kellett tanulnia felnőtt fejjel
gondolkozni. Tudatában volt annak, hogy
teljes mértékben rá van utalva az emberek
jóindulatára, és hálás volt minden kedves
szóért, gesztusért. Azzal is tisztában volt,
hogy bár a házimunkában ő nagymamám
jobb keze, a legfőbb örömet mégis azzal szerezheti neki, ha legalább a nagyvakációban
felszabadul, és nyaralni megy, ahogy a vele
egykorú gyermekek. Ezért sem mondott soha
nemet a rokoni meghívásoknak és a modern
pesztonka szerepnek. Pedig volt olyan unokaöcs, aki az üdülés heteiben mást sem csinált, csak igyekezett minél többször borsot
törni anyu orra alá. Mindenért ugráltatta,
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kórházakban dolgozó nővérek és orvosok. Nyáron röppentek fel az első hírek arról, hogy látszik a fény az
alagút végén, ugyanis hamarosan lesz vakcina. Ebben
nagy szerepe volt egy magyar kutatónak, Karikó Katalinnak. A magyar biokémikus munkássága nagyon
nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberiség túljusson a Covid-járványon. Nem is lehetne méltóbb helyen a Közmédia Év Embere Díja 2020-ban,
mint a Karikó Katalinnál, aki felfedezésével, munkájával mindannyiunk számára visszaadta a reményt” –
méltatta a kitüntetettet Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.
Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója a díj fontosságáról beszélt, és kihangsúlyozta: „A közmédia feladata elsősorban olyan értékálló, értékteremtő
produktumok létrehozása, amelyek a nemzeti, közösségi indentitást ápolják, gazdagítják, emellett felhívják
a figyelmet a határon belüli, a Kárpát-medence, sőt a
világ magyarságának kincseire. A Közmédia Év Embere Díj ilyen értékteremtő vállalkozás. Karikó Katalin
biokémikus személyében pedig a világ magyarságának
egy nagyon fontos kincsét díjazzuk 2020-ban.”
A Közmédia Év Embere Díjjal kitüntetett Karikó
Katalinnal készült portrébeszélgetés január első hetében lesz látható az M5 csatornán. (közlemény)

Még csak most koccintottunk az
évváltásra, s máris itt van vízkereszt napja meg a háromkirályoké.
Sőt a farsang is kezdődik. Bár
lehet, hogy az véget sem ért tavaly,
amikor zárulnia kellett volna.
Annyi furcsaság, abszurditás, botrány és cirkusz volt 2020-ban,
hogy úgy érezhettük, egy tragédiába torkolló, világméretű bohózat
részesei vagyunk, amelynek a
végét nem is ismerjük. Lehet, hogy
a múlt idő használata nem indokolt, még ha tudjuk is, a gondok
egyik legnagyobbikát, a világjárványt talán megszelídítheti a vakcina. De annyi minden történik
földön, vízen, levegőben, hogy biztosat senki sem mondhat. Csak remélhetjük, hogy jóra fordulnak a
dolgok, és nem az ókori színjátékok „deus ex machina”-szerű gyakorlata lesz a megoldás.
Egyébként felmerülhet a kérdés,
vajon egyáltalán akar-e valaki
megoldani valamit is igazán? És
ezúttal mit hoznak a napkeleti bölcsek és követőik: aranyat, tömjént,
mirhát? Remélni lehet, de az emberekben régóta ott van a gyanakvás: kedvező dolgokra nem
nagyon számíthatunk, Keletről
többnyire baj érkezett hozzánk. A
koronavírust is onnan fújta ide a
szél az elmúlt év elején. Ezeken a
tájakon különben mindig illett
tudni, honnan fúj a szél. Általában
Nyugatra figyeltünk, onnan vártuk
a kedvező fuvallatot. De csalódnunk kellett majdnem minden esetben. Most sincs másképp. A kicsik
és gyámoltalanok sorsában kell
osztoznunk, akár a válsággal küszködő tengerentúli nagy testvértől,
akár a mind erőteljesebb távol-keleti óriástól várjuk az oltalmazást.
Marad tehát az, amit az EU csurrant, cseppent. De hát azzal sem
vagyunk képesek kellőképpen gazdálkodni. Az új kormány nehezen
tud belelendülni. Balkezesen kezeli
a krízishelyzetet, miközben jobbközépnek mondja magát létreho-

Az életművész öröksége

szándékosan leejtette a kisautóját, és amikor
édesanyám lehajolt, hogy felvegye, hátulról
jól fenékbe billentette, egyszer pedig egy
habos torta felszolgálásakor úgy elakasztotta, hogy tortástul a földön landolt. Szerencsére a szülők átláttak a szitán, és a
gézengúz csínytevéseiért sosem hibáztatták
anyukámat. Ő pedig szabad perceiben sétálni ment, virágot szedett, napozott, fürdött,
olvasgatott. Igazi életművész volt már akkoriban.
– Ezek szerint felnőttként is megőrizte ezt a
tulajdonságát – vontam
le a következtetést a pillanatnyi csendben.
– Hihetetlen erővel tudott megkapaszkodni a legkisebb jóban is, amit az élet eléje
sodort, és ez erőt adott neki a megpróbáltatásokhoz. Tanítónő szeretett volna lenni, de
az érettségi után nem volt pénz főiskolai tanulmányokra, minél hamarabb munkába
kellett állnia. Nem sokkal azelőtt került haza
a nagyapám, akit a börtönévek testileg, lelkileg összetörtek, folyamatos orvosi ellátásra volt szüksége, ez pedig még több
kiadást jelentett. Sosem hallottam panaszkodni édesanyámat, amiért le kellett mondania az álmairól. Gyári munkásként is
megtalálta a mindennapok elégtételét, örömét, a műszak után hazaérve volt energiája
az idős szüleire, emellett olvasott, kézimunkázott és néha moziba, színházba is eljárt
pár régi barátnőjével. Egy telt házas szín-

Erről jut eszembe

házi előadáson ismerkedett meg édesapámmal is. A jegypénztáros hibájából mindkettőjüknek ugyanarra a helyre szólt a jegye.
Apám lovagiasan átengedte a helyet, azzal a
félig tréfás, félig komoly kikötéssel, hogy
másnap délután a színház előtt találkoznak,
és édesanyám töviről hegyire elmeséli, milyen volt a darab. Így kezdődött a kettejük
szép, nemes kapcsolata, amiből két év udvarlás után lett házasság. Számomra mindig
példaértékű volt az,
ahogy ők egymás mellett tudtak létezni,
ahogy tisztelték, segítették egymást. Szinte két évtizedet éltek le
együtt. A kilencvenes évek második felében,
amikor már tágasra nyíltak a határok, édesapám Magyarországon vállalt munkát.
Akárcsak itthon, kint is az építkezésben
dolgozott. Anyu nem ellenezte, de nem is
örült a lehetőségnek, őt ugyanis sosem lelkesítette igazán az anyagi haszon. Egy súlyos munkabaleset vetett véget ennek az
időszaknak. Édesapám deréktól lefele lebénult, a hátralevő éveiben édesanyám
ápolta. Akkoriban anyu a munkából is kimaradt, de vállalt mosást, vasalást, így
egészítette ki a hirtelen összezsugorodó
családi kasszát. Mindig szeretett kötni,
ezekben az években azonban nem kedvtelésből, hanem szinte ipari mennyiségben
gyártotta a pulóvereket, sapkákat, sálakat.
Egyetemi bentlakásokba vitte eladni az
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zója, az ímmel-ámmal összeállt
kormánykoalíció. Nem telik el sok
idő, és meglátjuk, mi lesz belőle.
Egyelőre a két T. Ház feldúlt és háborog, fejeket követel, mert a közszolgálati televízió szilveszteri
vidám műsora felelőtlenül, gátlástalanul bírálta, nevetség tárgyává
tette őket, köztiszteletnek örvendő
politikusokat. Ejnye, bejnye! Hát
szabad ilyet?! Még a járványügyi
intézkedéseket is villára vették a
műsorkészítők! Ilyenek ezek a
szerkesztők és humoristák! Ezek
előtt semmi és senki sem szent!
Csodálkozunk, hogy a felháborodott honatyák, honanyák és más
véleményvezérek ennyire érzékenyek? Dehogy! Csak fura, hogy
nem szoktak még hozzá az egész
országra jellemző közéleti hangvételhez. A tavalyi két választási
kampány igazán könnyíthette
volna az alpári tájba való beilleszkedést. És a parlamenti csatározások színtere sem kimondottan
apácazárda. Nem fokozom, még
meg találok bántani szűzi lelkeket.
Enélkül is elég fájó, hogy az esztendő besorolása is földhözragadt, rudimentális, nem sok jót
ígér. A kínai (már megint!) horoszkóp szerint a fém bivaly határozza
meg 2021-et. Ami azért akár
előnyre is váltható, mert áttételesen ez a jelkép a törvény és a rend
uralmát is jelenthetné, a kemény
munka és a gyakorlatiasság érvényesítését, a tradicionális értékek
megbecsülését is szorgalmazhatná. Láthatja, kedves olvasó,
óvatosan, feltételes módban fogalmazok, nehogy melléfogjak.
Mert valahogy nem ez a nyerő
képlet manapság ebben az országban. Talán ez is magyarázza,
miért fehér holló az optimizmus,
bárkivel is kerül szóba mostanában. De ha lehet, mégse csüggedjünk. Boldog új évet kívánok
mindannyiunknak! És vidám farsangot! Már amennyire a körülmények engedik. (N.M.K.)

árut, és rendszerint sikerült is némi pluszbevételre szert tennie.
– Édesapád munkáltatója nem fizetett kárpótlást a baleset után? – szóltam közbe.
– Kisütötték, hogy apám volt az elővigyázatlan, nem biztosította be magát, amikor lezuhant az állványról. Harcias ügyvédje volt
a cégtulajdonosnak, ha pereskedni kezdtek
volna, nagy valószínűséggel édesanyámék
maradnak alul. Az ilyen csatározás amúgy is
idegen volt anyu természetétől, így meg sem
próbálták kivívni a maguk igazát. Miután
édesapám eltávozott a földi létből, édeanyám
újra dolgozni kezdett, először egy fénymásoló irodában talált munkát, majd egy éjjelnappal nyitva tartó boltban. Már elérte a
nyugdíjkorhatárt, és még mindig nem fáradt
el. Amikor pedig végre feladta a nyolcórás
munkaidőt, a tömbházbeli szomszédoknak
állt rendelkezésére. Kisgyermekes családokhoz járt babacsőszködni, főzni, takarítani.
Évekig ment ez így. Néha engem is hívogattak az ismerőseim, hogy ,,kölcsönadom-e”
nekik anyut hetente pár órára. Ő pedig ment
mindenhova örömmel, anélkül hogy megkérdezze, mennyi pénz jár az idejéért, energiájáért. Tavalyelőttig tartott ez a pörgés. Egy
utcai rosszullét volt az első intő jel, amikor
anyukám rövid ideig nem tudta, hol van,
utána egyre sokasodtak a figyelmeztetések.
Lassan kezdődött a szellemi leépülés, és az
orvosok szerint még feleúton sem járunk.
Azok a pillanatok, amikor anyu a régi, tiszta
tekintetével fordul hozzám, a legnagyobb
ajándékká váltak számomra. Azt hiszem,
most teszem igazán magamévá a tanítását,
az élet villanásnyi szépségeinek dicséretét.
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Meghosszabbították a vidékfejlesztési
programok határidejét

A kormány december 30-i ülésén Cseke Attila
fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter javaslatára a 28/2013as sürgősségi kormányrendeletet kiegészítő
kormányhatározattal meghosszabbították a
helyi vidékfejlesztési programok első szakaszának határidejét.

Vajda György

Szerkeszti: Benedek István

Marketingkutatás
a gyakorlatban

A BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán oktatott marketingkutatás tantárgy keretén belül folytatják a tizenegy éve elindított
Marketingkutatás a gyakorlatban című programot. Az idén, első alkalommal vállalnak online marketingkutatást is a digitális marketing mesteri
keretén belül. A program során a diákok valós marketingkutatási projekteket készítenek a részt vevő vállalatok számára. Az érdeklődő vállalatok
jelentkezését 2021. február 5-ig várják!

Jelentősen visszaesett
a román autópiac

A forgalomba helyezett új járművek száma Romániában csaknem 22 százalékkal, 126.351-re csökkent tavaly – közölte
hétfőn a romániai járműgyártók egyesülete.

A kimutatás szerint decemberben hiába nőtt csaknem 16 százalékkal
15.974-re a forgalomba helyezett új járművek száma, ez csak mérsékelni
tudta az éves visszaesés mértékét. Romániában 2020-ban a piacvezető
márka továbbra is a Dacia maradt, amelyből csaknem 40 ezret helyeztek
forgalomba, a második a Skoda volt 10.288 járművel.
A használt autók adásvételében az értékesített darabszám az egész
évben és az utolsó hónapban is csökkent. Decemberben a forgalomba helyezett használt járművek száma 5 százalékkal, 34.174-re csökkent, míg
tavaly egész évben 405.045 használt járművet helyeztek forgalomba, ami
8,9 százalékos csökkenés 2019-hez mérten. (MTI)

Közel félmillió autót adott el
tavaly a Tesla

Az előző évinél harmadával több, közel félmillió autót értékesített tavaly a Tesla. A cég honlapján publikált közlemény szerint 2020-ban az előző évinél 36 százalékkal több, 499,5 ezer
autót értékesítettek, ebből a negyedik negyedévben 180,6
ezret. Már a harmadik negyedévi 139,3 ezres értékesítés is
rekord volt a Tesla történetében.

Elon Musk, a Tesla alapító vezérigazgatója 500 ezres értékesítési célt
tűzött ki 2020-ra. A cél elérése érdekében az év utolsó három napján a
Tesla ingyen kínálta a 10 ezer dolláros „önvezető” járműelektronikai csomagot. Az „önvezető” csomag használatához valójában a sofőr felügyelete szükséges, mert jogilag ő felel a jármű működéséért.
A Tesla 2020-ban 509,7 ezer autót gyártott.
A cég részvénye tavaly 700 százalékkal emelkedett, és 705,67 dolláron
zárt december 31-én. A Tesla piaci tőkeértéke megközelíti a 670 milliárd
dollárt. (MTI)

Nem tartja helyesnek
az autóipar támogatását
az Audi vezérigazgatója

Nem tartja helyesnek az autóipar állami támogatását a koronavírus-válság miatt az Audi vezérigazgatója, Markus Duesmann.

„Nem helyeslem az autóipar további támogatását” – fogalmazott az
Audi vezérigazgatója a Süddeutsche Zeitung lapnak adott interjúban. „A
koronavírus-válság megfosztott bennünket teljesen a nyereségünktől.
Oké, rendben van. De ezt szinte minden vállalatunk – a gyártókat és a beszállítókat is beleértve – túl fogja élni” – mondta.
Nem így viszont a vendéglátóiparban és a rendezvényszervezők esetében, ahol nagyon sok cég végleg kénytelen lesz lehúzni a rolót. „Ez nagyon bánt engem. Ez egyszerűen tragédia. Az, hogy mi elveszítjük
forgalmunk tíz százalékát, az nem tragédia. Túltesszük magunkat rajta,
és minden megy tovább a régiben.” (MTI)

A kormányrendelettel azokat a szerződéseket hoszszabbították meg, amelyeket az országos vidékfejlesztési program első szakaszában, 2015–2020 között
kellett volna megvalósítani. A 3.362 beruházási objektum közül 2325-öt átvettek az önkormányzatok,
1.037-at nem sikerült befejezni, egyesek újabb finanszírozást igényelnek. Az új kiírás első szakaszában
2016-tól 2021-ig 1149 beruházást támogatott a minisztérium, amiből 592-t befejeztek. A beruházások
finanszírozási határideje 2021. december 31-e, de a
kivitelezők rendelkezésére bocsátott pénzösszegek
nem elegendőek, így az említettek határidejét két
évvel meghosszabbították. A kormányrendeletnek
megfelelően a jogszabály mellékletébe foglalt formanyomtatvány kitöltésével és egy indoklással harminc
napon belül költségvetés-kiegészítést kérhetnek az
önkormányzatok ezekre a beruházásokra. Az indoklás
között szerepelhet az építkezésben dolgozók alapfizetésének növekedése, az építőanyagok időközbeni
drágulása, illetve elsősorban az oktatási intézmények
tervezésében hozott szigorúbb feltételek. A rendelet
ugyanakkor azt írja elő, hogy az önkormányzatok,
amennyiben rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal, saját költségen haladjanak a befektetéssel, amikor
az államkassza nem tudja utalni az előírt összegeket.
A pénzt az önkormányzatok utólag visszakapják az
államkasszából.
Jelenleg a vidékfejlesztési program I. szakaszában
a szaktárca 4511 többéves lejáratú beruházást támo-

gat, amelyek összértéke 14,86 milliárd lej. Ezek közül
mintegy 7,89 milliárd lej értékben 2917 objektumot
befejeztek. A második szakaszban 29,3 milliárd értékben 7251 objektum megvalósítására pályáztak a helyhatóságok, ezek közül 3,3 milliárd értékben 1757-et
kiviteleztek.
– Nem állnak le a munkálatok, és a csődtől menti
meg az önkormányzatokat az a sürgősségi rendelet,
amelyet az év utolsó előtti napján fogadott el a kormány. Azért volt szükség a halasztásra, mert különben
azok a beruházások, ahol már kifizetésre került a fejlesztés egy része, leállnának, és az önkormányzatok
vissza kellene fizessék az államkasszába az elköltött
pénzt, több mint 4 milliárd lejt összesen. Sok önkormányzatot ez a csőd szélére sodorna – mondta Cseke
Attila miniszter, majd hozzátette: – a vidékfejlesztési
programot folytatni fogják, hiszen ez a közösségek és
egyben a magyarlakta települések fejlődését is szolgálja. Az új miniszter új befektetéseket is kilátásba helyezett: például bölcsődék építésére készülnek
országszerte, elmondása szerint Romániában alig tíz
bölcsőde jut átlagosan minden megyére, ami a három
év alatti gyermekek csupán három százalékának biztosít helyet. A szaktárcavezető elmondta: minden
olyan, a vidékfejlesztési országos program első fejezetéhez tartozó befektetés kifizetésre került, amelyhez
legkésőbb december 24-ig beérkezett az igénylés, továbbá azok az október 13-ig kérvényezett befektetéstervezetek is finanszírozást kaptak, amelyek az
országos program második fejezetéhez tartoznak. A
hatályos törvények betartásával, a kérvények beérkezésének sorrendjében utalták ki az összegeket.
A minisztérium honlapján december 30-án közölt
lista szerint a megyei tanácsnak két általános területrendezési tervre összesen 161.225 lejt, Szászrégennek 815.765, Radnótnak 1.155.645, míg Dózsa
György községnek 515.000 lejt utaltak át, mindhárom településnek szociális lakások építésének finanszírozására.

Szigorítják a veszteséges állami
vállalatok finanszírozási feltételeit

Florin Cîţu miniszterelnök hétfőn közölte,
hogy megteremtik az anyagi feltételeket a
kormányprogram összes prioritása számára,
a veszteséges állami vállalatok pedig csak
szerkezetátalakítási vagy reformterv alapján
kapnak finanszírozást.

A miniszterelnök a Facebookon számolt be arról,
hogy előkészülőben van a 2021-es államháztartási törvény.
„Készítjük a 2021-es költségvetést. A kormányprogram minden prioritása kap finanszírozást. Ugyan-

akkor van egy fontos változás. A veszteséges állami
vállalatok csak szerkezetátalakítási terv/reformterv
alapján kapnak forrásokat a költségvetésből. Mindenki számára legyen világos: minden átszervezési
folyamatot, amelyet elrendelek, a kormány fog figyelemmel kísérni és elbírálni” – írta Cîţu a közösségi oldalra. Hozzátette: a miniszterek munkájának
kiértékelésében fontos tényező lesz a veszteséges állami vállalatok átszervezési vagy reformterve, amelynek kivitelezéséről negyedévente be kell majd
számolniuk a tárcavezetőknek. (Agerpres)

A vakcinák hatására régen tapasztalt
fellendülés kezdődhet a világgazdaságban

Több évtizede nem tapasztalt ütemű fellendülés indulhat az idén a világgazdaságban,
miután a koronavírus elleni globális oltási
kampány kiteljesedésével várhatóan megkezdődik az élet visszatérése a normális kerékvágásba – jósolták 2021-re szóló
előrejelzésükben londoni pénzügyi elemzők.

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőház, a Centre for Economics and Business
Research (CEBR) minden év első napján összeállítja
a következő tizenkét hónapra szóló átfogó világgazdasági prognózisát.
Pénteken ismertetett idei előrejelzésükben a CEBR
londoni elemzői közölték: várakozásuk szerint az oltások alkalmazásának széles körűvé válásával a világ
nagy része az idén „elindul a normalitás felé”, és
ennek nyomán életre kelhet a koronavírus-járvány
miatt tavaly elfojtott fogyasztás.
A ház szerint ez áremelkedést és sok területen –
mindenekelőtt a szolgáltatási szektorokban – akár hiányt is okozhat, mivel a kínálat nem feltétlenül tud
majd lépést tartani a hirtelen megugró kereslettel.
A CEBR várakozása szerint különösen igaznak bizonyulhat mindez a turizmus területén, mivel nagyon
sokan, akik a korlátozások miatt tavaly nem vakációzhattak, és még az idei év elején sem mehetnek például sítúrákra, alig várják, hogy utazhassanak vagy
meglátogathassák szeretteiket.
Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a legjobb
üdülőhelyek, repülőjáratok és szállodák teljesen betelnek az év második felére. Ez is áremelkedésekkel
járhat, részben azért, mert a költséges elővigyázatossági, távolságtartási intézkedésekre várhatóan még
szükség lesz, másrészt azonban azért is, mert a példátlan kereslet közepette a turisztikai vállalkozások
igyekeznek majd behozni az előző másfél évben elszenvedett veszteségeiket – áll a CEBR pénteki előrejelzésében.

A ház hangsúlyozza, hogy a turizmus a globális
hazai össztermék (GDP) 10 százalékát állítja elő, így
az ágazat kilábalása lendületet ad majd a világgazdaság egészének.
Ebben a környezetben a CEBR londoni elemzői
azzal számolnak, hogy a világgazdasági szintű GDPérték – amely számításaik szerint tavaly 4,4 százalékkal zuhant – az idén 5,3 százalékkal növekszik.
A cég kiemeli, hogy legutóbb 45 évvel ezelőtt,
1976-ban volt ugyanilyen ütemű éves növekedés a világgazdaságban.
A világgazdaság növekedési kilátásairól más nagy
londoni házak is derűlátó előrejelzéseket állítottak
össze a koronavírus elleni vakcinák megjelenése nyomán. Az Oxford Economics új, felülvizsgált előrejelzésében az általa eddig valószínűsített 4,9 százalékról
5,2 százalékra emelte 2021-re szóló globális növekedési prognózisát.
A tanulmányban szereplő visszatekintő kimutatás
szerint ez erőteljesebb növekedés lesz, mint amelyet
a világgazdaság a globális pénzügyi válság után,
2010-ben elért, és meghaladja az 1980-as, illetve az
1990-es évek recessziói utáni kilábalások ütemét is.
Az Oxford Economics grafikus elemzése szerint az
idei naptári év negyedévenkénti globális növekedéseinek átlaga 1978 óta a legmagasabb lesz. A ház londoni elemzői közölték: az elmúlt hónapban jelentősen
átrendeződött az alapeseti előrejelzéseiket meghatározó kockázatok megoszlása.
Az Oxford Economics hangsúlyozta, hogy 2020
nagy részére határozottan lefelé ható előrejelzési kockázatokat érzékelt. Annak nyomán azonban, hogy
immár legalább három biztonságos és hatékony vakcina is megjelent, több lefelé ható kockázati tényező
elenyészett, közöttük a számos további járványhullám
rizikója is, az előrejelzéseknek felhajtóerőt adó tényezők száma ezzel egy időben növekedésnek indult –
áll az Oxford Economics tanulmányában. (MTI)
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Mire számíthatunk Marosvásárhely sportjában 2021-ben?

Alább néhány sorban erre
próbálunk válaszolni, sportágakra bontva. A labdarúgásra tegnapi lapszámunkban
külön elemzésben tértünk ki.

Bálint Zsombor

Kosárlabda

Az év elején csupán a férfi-kosárlabdacsapat működik, amely az
1. ligában vélhetően februárban
kezdi meg a szereplését. A CSU
Medicina égisze alatt a csapatnak
sikerült összegyűjtenie a marosvásárhelyi nevelésű játékosok zömét,
és a városba költözött Martinićcsel
együtt képesnek tűnik arra, hogy a
nyáron a feljutásért küzdjön az osztályozón. Feljutás esetén pedig
Sánta Szabolcs és Borșa is hazatérhet, azonban ennek a keretnek
erősödnie kell, ha meg akar kapaszkodni az élvonalban. Nagy kérdés,
hogy miként döntenek a nyáron: fúzióra lépnek-e az alaposan megújuló városi sportklubbal, vagy
maradnak az egyetemi klubnál, és
milyen támogatókat sikerül mozgósítani, hiszen az a szintű támogatás
a város részéről, amely a Maros KK
idején (legalább papíron) megvolt,
egészen biztosan hiányozni fog. A
kellően tőkeerős szponzorok felkutatása pedig már korábban is elég
nehéz feladatnak bizonyult. Akkor
is, ha a csapat az ősszel – reménye-

ink szerint – már az élvonalban szerepel majd, egyelőre ábránd marad
még, hogy ismét dobogós helyekért
harcoljon, ahogyan tette volt néhány
éve.
Kevesebbe kerülne egy női csapat
létrehozása. Korábban a Sirius égisze alatt Kiss István működtetett hasonlót, ezt a pandémia záratta be,
hisz a járvány eltüntette a működését lehetővé tevő szponzorokat. Korábban a városi sportklub csapata
szerepelt egy évig a bajnokságban.
Az utóbbi elvileg ismét beiratkozhat az ősszel a pontvadászatba (a
nőknél ez egyből az élvonalba történik, mert másodosztály nem létezik). Soós Zoltán polgármester
külön is említette a női kosárlabdacsapat újjászületését, ezért ez várhatóan megtörténik. Ám ha az
anyagi háttér nem változik, továbbra is csak olyan csapat hozható
létre, amely csupán a tabella második felére elég.

Röplabda

A férfi-kosárlabdasport jövője ezekben a fiúkban van

nyeket fűztek a polgármester-választás eredményéhez, tehát mégis
számítanak valamilyen szinten a
város támogatására. Jelenleg a csapat a túlélést célozza a bajnokságban, miután az őszi idényben a
járvány miatt – közvetlenül vagy
közvetve – hét mérkőzést veszített
el. Amennyiben bennmarad az A1
osztályban, az ősztől vélhetően sokkal biztosabb alapokon állhat majd,
bár szinte biztos, hogy az egyetemi
klub színeiben képzelik el a folytatást, némi városi támogatással.

A Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata jelenleg az
egyetlen, amely idegenlégiós sportolókat tud foglalkoztatni, feltételezhetően annak köszönhetően,
hogy sikerült tőkeerős szponzort
szerezniük – bár erről mélyen hallgatnak. Arról azonban elég megbízható információink vannak, hogy Teremlabdarúgás, női foci
Hasonló cipőben járó sportágak,
már a beiratkozáskor nagy reméa CSM színeiben működő csapatok
alig-alig pihegve vészelték át az
utóbbi hónapokat. A teremlabdarúgók az idén már nem juthatnak fel
a 2. ligából, de jövőre ezt simán
megpróbálhatják, ha egy minimális
anyagi háttér biztosított lesz. A női
labdarúgók ezt már az idén megtehetik, hiszen a bajnokságot a tavaszra halasztották. A rajtig
azonban ki kell kristályosodnia
annak, hogy mire is számíthatnak a
város részéről, hiszen a hazaigazoló
játékosok nem puszta homályos
ígéretekért teszik ezt meg. Két nagyon kevés pénzt igénylő sportág,
A jelenleg szinte amatőr szinten működő teremlabdarúgásnak van az egyik legnagyobb esélye bár azokra az eredményekre, amelyeket egy időben megszokhattunk
arra, hogy minimális befektetéssel jelentőset lépjen előre
Fotó: Nagy Tibor

Fotó: a CSU Medicina közösségi oldala

tőlük, belátható időn belül aligha sabb szintre, ne kelljen elmenniük.
számíthatunk.
A vizes sportok számára hatalmas
lehetőség a fedett uszoda tavaszra
Kézilabda
ígért befejezése, a korcsolyázók
Teljes a homály Marosvásárhely hozzávetőleg két év múlva vehetik
kézilabdasportja kapcsán. Pillanat- át a ligeti jégcsarnokot, miután a benyilag nincs működő felnőttcsapat, fejezése, hosszú kálváriát követően,
és az sincs nagyon, aki létrehozza. úgy tűnik, célegyenesbe került. Az
A klub megvan, de a szakosztály atlétikának az adhat újabb lendüleműködtetéséhez megfelelő személy tet, ha az ígéreteknek megfelelően
kell, és az Evi házaspár Besztercére a nyárig használatba vehetik a ligeti
igazolása, az általuk felnevelt nem- stadion felújított pályáját.
zedék szétszéledése hosszú évek
Az igazán sikeres sportolók kinemunkáját tette tönkre alig néhány veléséhez azonban jól megfizetett,
nap alatt. Most pedig lehet mindent szakmájukat hivatásként gyakorló
elölről kezdeni, ha lesz kivel.
edzők is kellenek. Egy Trandafir
Norberthez kellett az időközben
Egyéb sportágak
nyugdíjazott Peteley Attila, a szárJó kérdés, hogy más csapatok létnyait most bontogató Kovács Kriszrehozására lehet-e számítani. Itt elsősorban a vízilabda és a jégkorong tián birkózóhoz pedig Gyarmati
jöhet szóba, de előbb az infrastruk- Ferenc munkája. Az infrastruktúra
túrának kell rendelkezésre állnia. kialakítása és megfelelő karbantarAz egyéni sportágak esetében, ame- tása mellett (hiszen a legjobb minőlyekhez odasorolhatjuk a tekét is ségű sportlétesítmény is hamar
(noha ez bizonyos esetekben csa- tönkremegy, ha nem gondozzák –
patsportnak számít), a tömegbázis lásd intő példaként a segesvári atlékialakítása az elsődleges. Az nem tikastadiont) tehát külön figyelmet
tűnik reális célkitűzésnek, hogy kell fordítani a megfelelő szakemolyan szintű sportolók, mint Szőcs bertoborzásra és a bérezésre. Igaz,
Bernadette, ismét szülővárosuk szí- hogy az egyéni sportágakban gyorneiben versenyezzenek, de a városi sabban és kisebb anyagi befektetéssportklub talán ki tud alakítani egy sel lehet jó eredményeket elérni, de
olyan rendszert, hogy legalább odafigyelés nélkül mindez kidobott
azoknak, akik most jutnak maga- pénz maradhat.

A 2021-es F1-es idény szabályváltozásai

Ha új szezon, akkor új szabályok – bőséggel van újdonság a Nemzetközi Automobilszövetség (FIA) Forma–1-es technikai és
sportszabályzatában. A legnagyobb módosítások a technikai szabályzatban lelhetők fel,
holott idén az F1 történetében először a sorozat szabályokkal tiltotta meg, hogy a mezőny
teljesen új autókat alkosson a szezonra, állapította meg az M4 Sport.

Mit lehet változtatni az autókon, és mit
nem?

relőelemek is, amelyek szigetelésként funkcionáló turbulenciát állítottak elő a lemez
szélén. Ehhez kapcsolódóan a hátsó fékhűtők
kialakítása is módosul idén.
Ezekkel a változtatásokkal a leszorítóerőt
s ennélfogva a kanyartempót próbálják csökkenteni. A leszorítóerő 2020-hoz képest 10%kal csökken – ezt kellene visszanyerniük a
csapatoknak.
Erre a gumik miatt volt szükség. A Pirelli
eredetileg a 2019-es évjáratú gumikkal tervezett nekivágni a harmadik szezonnak, amelyeket még a három évvel ezelőtti
leszorítóerő-szintekhez terveztek. A Pirelli
azonban időközben új abroncsokkal állt elő,
amelyek a 2019-esnél strapabíróbbak.

Miközben az autó alapját jelentő alváz és
a mechanikus egységek terén erősen korlátozott a fejlesztés lehetősége, aerodinamikai
téren a csapatoknak szabadságuk van, csak az
eszközhasználatukat korlátozzák: a szélcsatorna és az áramlást szimuláló számítógépek Az autómásolás tilalma
(CFD) használati idejét alapvetően csökkenA Racing Point autómásolása és a Mercetették, emellett a fölzárkóztatás jegyében az desszel való, múlt évi együttműködése miatt
előző évi konstruktőri bajnokságban hátrébb
végzők kaptak némi pluszt (a helyezéstől
függő arányban) a jobban korlátozott legjobbakkal szemben.
Amennyiben egy csapat beszállítót váltott
2020 után, lehet variálni az általa előállított
alkatrészen, ugyanakkor az újnak a lehető
legközelebb kell maradnia a régihez. Fontos,
hogy sem tömegelőnyt, sem teljesítményelőnyt nem hozhatnak a végrehajtott átalakítások.

Új padlólemezek

A legfőbb újdonságot a padlólemezek módosítása jelenti: lényegében levágattak egy
háromszög alakú területet a padlólemezek
széléről és hátuljáról, így a lemez két oldalának hátsó széle idén összetart, nem párhuzamos; ezzel eltűnik az a szekció, amellyel a
csapatok eddig az autó alatt próbálták tartani
a légáramlatokat, és eltűnnek a vágások és te-

2021-től pontosan szabályozzák az emberek
mozgását, a közösen használt létesítmények
(pl. szélcsatorna) használati módját, hogy
akadályozzák az információáramlást. Idéntől
csak a pályán, mindenki számára elérhető információkat lehet felhasználni, tilos olyan
szoftvereket bevetni, amelyek egyből adatokká konvertálnak fotókat, nem lehet letapogatni a felületeket, sem 3D-kamerát
használni, szkennelni, és semmilyen eszközt
használni, amely a fordított mérnöki eljárást
segíti.
A csapatoknak bizonyítaniuk kell, hogy
ami az autójukra kerül, az saját tervezés.

Nehezebb autók
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Tovább nő az autók minimális tömege, idén 752 kilogramm lesz (a 746 helyett) üzemanyag és egyéb folyadékok
nélkül. A növekedést biztonsági előírások,

valamint a gumik tömegének növekedése indokolja.

Három tesztnap, 1 órával kevesebb
edzésidő

Idén mindössze 3 napból áll majd a tesztidény: március 2-a és 4-e között Barcelona
lesz a helyszíne a felkészülésnek.
2007 óta először változik a nagydíjhétvégék programja. Az eddigi két 90 perces
pénteki szabadedzést 30-30 perccel megrövidítik, vagyis az első és a második szabadedzés is 1 óráig tart.

Rövidebb várakozás
versenymegszakítás idején

Amennyiben egy futamot valamilyen ok
miatt fel kell függeszteni, a leállás idejét is a
verseny összidejéhez számítják, és azzal
együtt 2021-től legfeljebb 3 óráig tarthat egy
verseny. A hosszú leállások esetén így nagyobb az esély rá, hogy az előre meghatározott körszám teljesítése előtt leintsenek egy
futamot.

23 futam, minimum 12 autóval

Idén 23-ra növelték az egy szezonon
belül teljesíthető nagydíjhétvégék számát,
ezzel teret biztosítva a naptárbővítésre
(Szaúd-Arábia). További változás, hogy futamokat mostantól csak abban az esetben lehet
törölni, ha 12-nél kevesebb autó állhat rajthoz.

Felső költségvetési határ

Idéntől minden csapat évi 145 millió dollárt költhet. A marketing, a vendéglátás, az
ellátás, valamint a három legjobban fizetett
alkalmazott és a versenyzők bére nem tartozik a felső határ alá, amelynek betartását szigorúan felügyelik, a szabályok megszegéséért pedig súlyos büntetéseket helyeztek kiFotó: M4 Sport látásba.
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Akár 400 lej adómentes havi juttatás

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

42 ezer lejre bírságoltak óév végén, újév napján

Nagyáruházak parkolóit is megcélozták

A távmunkát végző
alkalmazottaknak

Idéntől a cégek akár 400 lejes havi juttatásban részesíthetik azokat az alkalmazottaikat, akik távmunkát végeznek.
A juttatás adómentes, a munkáltató leírhatja a költségeiből.

A 2020. évi 296-os számú törvény december 21-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben, és célja az otthonról végzett munka támogatása.
A fizetési pótlék az alkalmazottak kiadásainak fedezésére szolgál anélkül, hogy számlákkal kellene igazolniuk a kiadásaikat. A juttatás révén
a rezsiköltségek, internet-előfizetés, eszközbeszerzés, irodai bútorzat
stb. beszerzésével és fenntartásával kapcsolatos költségeiket fedezhetik
a távmunkát végző alkalmazottak. (sz.p.)

A Gyermekjóléti Alapítvány pályázata

I. QuarantineART
Művészeti Fesztivál

A magyarországi Gyermekjóléti Alapítvány a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Kultúráért, Oktatásért Nonprofit
Kft. támogatásával meghirdeti a 2021. évi TIK-TOK WIZARD, TIK-TOK HISTORY’5 országos versenyt hazai vagy
határon túli 5. osztályos diákoknak.

A verseny célja: a felső tagozaton új tantárgyként oktatott történelem
tantárgy népszerűsítése. A versenyen részt vevő diák készítsen bármilyen műfajban egy TikTok-videót (természetesen a szülő/nevelő tudtával
és beleegyezésével), amelyben a történelem tantárgyat népszerűsíti. Az
elkészült videót küldje el legkésőbb március 15-ig a magyarkulturaert@gmail.com e-mail-címre. A tárgy /közlemény rovatba írja: TikTok
Wizard 2021. Valamennyi szabályosan beküldött videó felkerül a
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag/ Facebook-oldalra. Nevezési díj nincs. Eredményhirdetés: 2021. április.
Díjazás: I. díj: oklevél+ 10.000 Ft értékű ajándékutalvány, II. díj:
oklevél + 5000 Ft értékű ajándékutalvány, III-IV-V-VI. díj: oklevél +
1000 Ft értékű ajándékutalvány. (sz.p.p.)

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében karácsony és szilveszter között, de újév első óráiban is folytatta a
rendőrség az ellenőrző akciókat a megyében.
December 30-án, szilveszter előtt egy nappal
Marosvásárhelyen a nagyáruházak parkolóiban szerveztek ellenőrző akciót a rendőrökből, csendőrökből és a helyi rendőrség
járőreiből álló csapatok.

Pálosy Piroska

Azt megelőzően piacokon, vásártereken, éttermek
teraszain, autóbuszokon és vonatokon, vonatállomásokon ellenőriztek és bírságoltak. A rendőrökből, csendőrökből, helyi rendőrökből álló vegyes csapatok a
koronavírus-járvány terjedésének megakadályozását
célzó óvintézkedések betartását ellenőrizték zsúfolt
helyszíneken és a tömegközlekedési eszközökön.
Ennek ellenére a közösségi oldalakon is közfelháborodást kiváltó petárdázók ellen nem léptek fel hasonló
elszántsággal. Az írásos beadványra – amelyben a novemberben elkezdett petárdázást tettük szóvá, és kértük a beavatkozásukat – karácsony környékén
érkezett válasz. Abban azt állították, hogy megnövelték a járőrcsapatok létszámát, ennek ellenére nem sikerült azonosítani a megyeszékhely lakótelepein
szórakozó csendháborítókat. Két napra rá már a felállított bódékból árusították kicsinek és nagynak
egyaránt a pirotechnikai eszközöket. Elszórtan sikerült elkobozniuk néhány, engedéllyel nem rendelkező
forgalmazó pirotechnikai árukészletét, de ez korántsem orvosolta a lakótelepeken napestig zajló robbantgatásokat. Egyesek aláírásgyűjtéssel próbáltak a
hatóságokra nyomást gyakorolni, abban reménykedve, hogy egyszer talán betiltják a pirotechnikai eszközök forgalmazását.
Óév utolsó napján 26.750 lejre büntettek
A járványügyi szabályok betartását az ünnepek előtt,
de az ünnepek idején is ellenőrizte a rendőrség. Napközben pedig a tömegközlekedési eszközökön, piacokon és bevásárlóközpontokban ellenőrizték a
járványügyi szabályok betartását.
Amint a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség sajtóosztálya tájékoztatott, december 30-án és 31-én 24 óra
alatt Maros megyében 1930 személyt igazoltattak. 140
kereskedelmi egységet és 180 tömegközlekedési esz-

Fotó: Maros Megyei Rendőr-felügyelőség

közön ellenőriztek. Több mint 239 bírságot róttak ki
26.750 lej értékben, köztük 194-et mintegy 19.750 lej
értékben a nem megfelelő maszkviselés vagy annak hiánya miatt, 43 bírságot 5.000 lej értékben az éjszakai
kijárási korlátozás megszegése miatt. Két személyt
2.000 lej értékben a karantén szabályainak megsértése
miatt szankcionáltak.
Új év első napján 15 ezer lejre szankcionáltak
Pénteken, január 1-jén a megyében egyetlen nap
alatt 2.000 személyt igazoltattak, 135 kereskedelmi
egységet és 205 tömegközlekedési eszközt ellenőriztek. 157 bírságot róttak ki összesen 15.000 lej értékben.
Az új év első napján 124 bírságot 7.500 lej értékben a
nem megfelelő maszkviselés vagy annak hiánya miatt,
33 bírságot 7.500 lej értékben az éjszakai kijárási korlátozás megszegése miatt róttak ki – tájékoztatott a
rendőrség sajtóosztálya.
A 2020. évi 55-ös számú törvény értelmében továbbra is tilos tömeges ünnepi rendezvényeket, családi
eseményeket, esküvőket, keresztelőket, házibulikat tartani mind kül-, mind beltéri helyszíneken, és ez a magánrendezvényekre éppúgy vonatkozik, mint a
nyilvános eseményekre. Este 11 és hajnali 5 óra között
csak indokolt esetben hagyható el a lakás, ezt pedig a
rendfenntartók igazoltatása során munkahelyi igazolvánnyal vagy magánügyben a saját felelősségre kitöltött nyomtatvány felmutatásával kell alátámasztani. A
munkahelyre tartó személy munkahelyi igazolvánnyal,
a munkáltató által kiállított vagy saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal közlekedhet az este 11 és hajnali
5 óra között bevezetett kijárási korlátozás idején. Személyes ügyintézésnek számít az olyan egészségügyi
ellátás, amely nem tűr halasztást, illetve a gyógyszerbeszerzés. A településen átutazók, akárcsak azok, akik
a korlátozás idején utaznak repülővel, vonattal, tömegközlekedési eszközzel, az utazást megvásárolt jeggyel
vagy más módon kell igazolják. Idősek vagy gyermekek, betegek, fogyatékkal élők gondozása érdekében, akár haláleset miatt is elhagyható a lakás, a saját
felelősségre tett nyilatkozatot azonban minden esetben
fel kell mutatni. A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
tájékoztatása szerint a prefektusi hivatal utasítására
szerveztek és az elkövetkezőkben is folyamatosan
szerveznek ellenőrző akciókat, melyek során a Covid19 terjedésének megakadályozására bevezetett kötelező óvintézkedések, a járványügyi szabályozások
betartását ellenőrzik.

13. kreativitás-vetélkedő Marosvásárhelyen

Szent József tiszteletére

Marosvásárhelyen, a Deus
Providebit Tanulmányi Házban április végén kerül sor a
XIII. erdélyi főegyházmegyei kreativitás-vetélkedőre.
Az előregisztráció február
15-ig tart, március 15-én
zárul a regisztráció megerősítése.

Szent József évében a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum és a Keresztelő
Szent János-plébánia szervezésében a hagyományokhoz híven próbálják megszervezni a vetélkedőt,
ugyanakkor, tekintettel a jelenlegi
járványhelyzetre, lehetséges, hogy
a vetélkedőre online formában
kerül sor. 12 versenykategóriában
(rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika, irodalom,
szavalat, bábjáték/dramatizálás,
rövidfilm, vokális és hangszeres
zene, tánc és sport) biztosítanak
lehetőséget minden iskoláskorú
gyereknek és fiatalnak kreatív képességeik versenyszerű bemutatására.
Minden versenykategória célja
a Szent József személyéhez kapcsolódó kreatív alkotások megjelenítése. A részleteket, a
felmerülő kérdésekre adott válaszokkal együtt a versenyre regisztrált diákokkal és felkészítő
tanáraikkal közlik majd a szervezők. Kétfordulós regisztrációval
lehet bejelentkezni a kreativitas_ms@yahoo.com
e-mailcímen. A kétfordulós bejelentkezést a korábbi vetélkedők
költségvetési tapasztalatai teszik szükségessé. Február 15-ig
tart az előregisztráció, március
15-én zárul a regisztráció megerősítése, ameddig a jelentkezők
értesítést kapnak, hogy az általuk választott aktív versenykategóriára
pontosan
milyen
időpontban és helyszínen, eset-

leg milyen online platformon
kerül sor.
A versenykategóriák közül a
rajz, fotó, naptár, plakát, dombormű/körplasztika
passzív
kategóriákban a részvételt helyettesítheti az alkotás elküldése (az
alkotások beküldésének határideje március 15.) Az alkotásokat
csak a verseny díjazása után lehet
visszaigényelni, külön kérésre
(ezért a beküldött alkotásokra fel
kell tüntetni, hogy alkotója viszszaigényli-e). Az irodalom, szavalat,
bábjáték/dramatizálás,
rövidfilm, zene, tánc, sport aktív
versenykategóriák. Egy-egy versenyző több kategóriában is indulhat, a következő szabály
alkalmazásával: aktív versenykategóriák közül csak egy kategóriában lehet regisztrálni, a passzív
kategóriák esetében nincs megkötés.
A vetélkedő tervezett
programja:
2021. március 15.: a passzív kategóriákban készült alkotások postai megérkezése, személyes
eljuttatása a szervezőkhöz/online
verseny esetében a passzív kategóriákban a digitális másolatok beérkezésének a határideje.
2021. április 25.: online versenyszervezés esetében az aktív
kategóriák
közül
a
dramatizálás/bábjáték, zene, tánc
előadások és a rövidfilmek elektronikus beküldésének a határideje.
A különböző kategóriák vetélkedőinek pontos beosztását az előregisztráció
után
közlik
a
jelentkezőkkel. A rajz, fotó, plakát, naptár, dombormű/körplasztika kategóriákban érkezett
alkotásokból a szervezők időszaki
kiállítást szerveznének, ennek
részleteit az érintettekkel a regisztráció lezárása után egyeztetik.
(szer)
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Vajda György

A nagy huszonegy

Aki ismeri a kártyajátékot, tudja, hogy ha
kezünkben levő lapokból „kijön” a huszonegy, akkor nyertünk. Olyan volt a múlt év,
mint amikor az asztalon levő kártyapaklit
mérlegeljük, és nem tudjuk, hogy milyen
lapot húzunk. Tele bizonytalansággal, az
előre láthatatlantól való félelemmel, aggodalommal. Kétségtelenül a világjárvány rányomta a bélyegét mindannyiunk életére. A
különböző csatornákból áradó információk
inkább újabb kérdéseket vetettek fel, minthogy megnyugtató válaszokat adtak volna a
számunkra addig ismeretlen helyzetről. S
míg sokan a járvány kitörését követően nem
fogadták el azt, hogy saját életükre is törhet
a vírus, a későbbiekben a veszélyeztetettség
nyilvánvalóvá vált: olyan ellenséggel álltunk
szemben, amely sokakat nem kímélt. A pandémia többek között rávilágított arra is, hogy
mennyire sérülékenyek vagyunk. Világszerte
megrendült az egészségügyi és a szociális
rendszer, és sorolhatnánk mindazokat a beláthatatlan következményeket, amelyeket a
járvány okozott. Kiszámíthatatlan, láthatatlan
ellenséggel kellett megküzdeni. A XIX. századtól kezdődően mindig volt egy látható ellenség, amellyel szembe kellett állni, amit le
kellett győzni azért, hogy bizonyos ideológiák érvényesüljenek, vagy pusztán gazdasági, politikai életteret nyerjen egy erősebb
nemzet, esetleg hozzáférjen újabb forrásokhoz, amelyek erősítik gazdaságát. Ez állt az
első és a második világháború idején a világot és a befolyásövezetet elosztó nagypolitikai törekvések mögött. És ez hajtja ma is a
fegyveres konfliktusok gerjesztőit világszerte. Tavaly kiderült, hogy lehet más is. Ez
egy olyan vírus, amely nemre, etnikumra, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül
pusztít. Benne volt és van mindenki paklijá-

Covid-szilveszter:

ban a lefordított kártya, amelyet kihúzhatott.
Volt, aki nyert, volt, aki veszített, de a járvány
nem csak azokat érintette, akik megfertőződtek, átestek a betegségen, vagy nem élték túl.
A játszma mindenki életét átrendezte. Korlátozódtak szabadságjogaink, maszk mögé kell
rejtsük arcunk, nem utazhatunk kedvünkre,
bizalmatlanokká váltunk egymás iránt, kizökkentünk a korábban megszokott – szociális kapcsolatok által meghatározott –
életterünkből. Sokak számára – a korlátozások miatt is – úgy eltelt az év, hogy észre sem
vették, és azzal a reménnyel köszöntötték az
új évet, hogy lejár minden. Az egyik adu, a
remény a vakcina lehet, amelyet világszerte
igyekeztek piacra dobni a gyártók, hogy némiképpen csitítsák a tűréshatár közelébe érőket. Mert bár kétségen kívül szükség van az
óvintézkedésekre, több országban ez ellen utcára vonult a tömeg. És ez nem csak azt jelzi,
hogy az embereknek elegük van a korlátozásokból. Inkább a jövőbe vetett hitük ingott
meg, hogy a döntéshozók képesek-e megfelelő megoldást találni a járvány gazdasági következményeire. Arról kevesen beszélnek a
közmédiában, hogy nem elég az oltásokkal
leküzdeni a vírust. Nagyobb fejtörést okoz
majd a gazdasági szakértőknek, a politikusoknak a pandémia okozta recesszióból való
kilábalás. Jelentősen visszaestek a világszerte
kulcsfontosságú iparágak, például az autógyártás, de a sokat emlegetett idegenforgalom lebénulása is gondot okozhat azokban az
országokban, ahol a GDP nagy részét ennek
köszönhetően termelik ki, és folytathatnánk
a felsorolást. Az is kérdés, hogy ennek tükrében miként rendeződik át majd a világ geopolitikai helyzete. Milyen kártyát osztanak
majd ki a nagyhatalmak a járványt követő
időszakban? Vagy közülük ki kerül ki nyertesen ebből a játszmából? Bármennyire is távolinak tűnik, mindannyiunk életét
befolyásolják ezek a döntések. Azt már most

láthatjuk, hogy bár Kínából indult a vírus, az
ország hamarabb kilábalt a járványból, mint
Európa, az Amerikai Egyesült Államok és
Oroszország. Így várhatóan teljesen átértékelődik majd a világgazdasági helyzet, hiszen
az amúgy is élre törő Kínának egyre nagyobb
befolyása lesz a Távol-Keleten. Ha létrejön
egy Kína–India együttműködés, és ehhez
csatlakoznak az oroszok is, ebben a helyzetben háttérbe szorulhat az EU, amelynek helyzetét igencsak csorbítja a brexit, ezenkívül az
AEÁ is, amelynek befolyása csökkenni látszik, annak ellenére, hogy katonái jelen vannak a különböző konfliktusövezetekben. A
nagy harc ezúttal a stratégiai nyersanyagok
megszerzésére irányul majd, és ez mindenképpen meghatározza majd a pandémia utáni
geopolitikai helyzetet.
Evezzünk hazai vizekre. Az EU költségvetési vitája igazolta, hogy az öreg kontinenst
összetartó gazdasági, politikai konstrukció is
sérülékeny. Így kérdés az, hogy mi a jövő?
Arra törekedni, hogy tovább bővüljön az EU,
vagy erősítsék, mélyítsék el a kapcsolatokat
a tagországok a gazdasági övezet stabilabbá
tételéért? Ennek pedig fogas kérdése a migránsválság jogi, erkölcsi és nem utolsósorban
gazdasági szempontok miatti kezelése. Jelentős pénzügyi forrásokat fordít az unió a vírusjárvány okozta válságban a tagországok
gazdasági helyzetének javítására a sürgősségi
beavatkozási alapok előteremtésével. Ha viszont az így befolyt összegek nem termelnek
anyagi javakat, gyengülhet az EU helyzete a
világban. Ezért is nagy felelősség hárul a
múlt év végén létrejött hazai kormánykoalícióra, amelynek tagja az RMDSZ is. Olyan
helyzetben kell megfelelő megoldást találni
a vírusjárvány okozta (helyi) gazdasági válságra, hogy a döntések nagy részét az elköidőszakban
igencsak
vetkezendő
befolyásolják az említett geopolitikai mozgások, legjobban pedig a pénzforrások hiánya.
Mert lehet ígérni fűt-fát, ha nincs amiből elszórni a magot, kiültetni a csemetét, nem lesz
termés. Szerencsés konjunktúra miatt sikerült
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helyi (lásd: Marosvásárhely, Szászrégen),
megyei (megyei tanács elnöki pozíciója), országos (RMDSZ kormányzati szerepvállalás)
szinten „kihúzni” a nagy huszonegyet, de a
következő partit könnyen el lehet játszani, ha
nincs megfelelő taktika, aminek aduja csakis
a gazdaságfejlesztés kell hogy legyen. Olyan
érdem szerinti kapcsolatokat kell kiépíteni és
működtetni, amelyek lehetővé teszik azt,
hogy a szabadpiacnak megfelelően és nem a
helyi (korrupt) politikai viszonyulások szerint kelljen működtetni a társadalmat. És
ebben lehet, hogy háttérbe szorul azoknak a
szociális kérdéseknek a rendezése, amelyekre
a részben leállt, lassan működő gazdaság
miatt egyszerűen nincs anyagi fedezet.
Számunkra az is érdekes, hogy ebbe a kontextusba miként fér majd bele a sajátos kisebbségi kérdések, akár az autonómia
rendezése. Az elhúzódó világgazdasági válság okozta szociális elégedetlenség mellett
miként lehet majd előállni azokkal az egyébként jogos igényekkel, amelyekre a román
társadalom a rendszerváltás óta nem volt hajlandó megoldást találni. Van-e megfelelő
akarat az EU-ban a sok válság mellett az „őshonos” kisebbségiek ügyével foglalkozni?
Nógrádi György közgazdász, biztonságpolitikai szakértő szerint „a brüsszeli adminisztrációnak nincs az agyában az autonómia, és
a nyugat-európai politika fogalomtárából is
hiányzik ez a kifejezés”. Ott van a pakliban
a Minority Safe Pack, amely számunkra nagyon fontos, de kérdés, hogy a válság tükrében az elkövetkezendő időszakban az EU
döntéshozóinak is az lesz-e?
S bár minden év elején újrakeverjük a
képletes kártyapakkot, még mindig bőven
akad ok a bizonytalanságra, sok a jövőre
vonatkozó kétely. Nem lesz könnyű kivágni
a huszonegyet, s hogy nyertesként kerülünk-e ki ebből, az attól is függ, hogy megfelelő kártyákat húzunk-e ki a csomóból.
Mindenki a maga szakterületén, családjában és annál az asztalnál, ahova leült játszani.

Európa nem ünnepelhetett
2020-ban

Európa nagyvárosaiban sok
ezer rendőr felügyelte, hogy
az emberek betartják-e az
otthonelhagyási és gyülekezési tilalmakat.

Mózes Edith

FRANCIAORSZÁG: 100 ezer
rendőrt vezényeltek az utcákra
szilveszteréjszaka Franciaországban, hogy felügyeljék a járványügyi korlátozások betartását.
Franciaországban este 8 óra és reggel 6 óra között van kijárási tilalom.

Tűzijáték Dubajban

NÉMETORSZÁG: Berlinben
tilos volt a gyülekezés, a peterdázás
és a tűzijátékok, a rendet szintén
több ezer rendőr felügyelte a német
főváros utcáin. Voltak olyan tartományok is, ahol engedélyezték a tűzijáték használatát, de kizárólag
magánterületen.
LONDON: Átlagos szilveszterestéken a Trafalgar tér zsúfolásig
tele van ünneplő londoniakkal, de
most le volt zárva. A brit egészségügyi hatóságok azt kérték az emberektől, hogy maradjanak otthon,
mivel Anglia háromnegyedében már
4-es fokozatú a járványkészültség.

Szilveszteri kijárási tilalom Európában

PORTUGÁLIA: Portugáliában is betiltottak
minden utcai összejövetelt és szilveszteri bulit.
Nem volt engedélyezett
az átjárás a kerületek között, és él az otthonelhagyási tilalom is este 11
óra és reggel 5 óra között.
SPANYOLORSZÁG:
Spanyolországban régiónként különböztek a szabályok. Általában este
10-től reggel 5-ig tart a kijárási tilalom, de a magasan fertőzött területeken
már délután 6-tól otthon
kell maradni, és ez alól az
év utolsó estéje sem volt
kivétel.
Ezzel szemben a világ
keleti felén látványos ünnepséggel léptek át 2021be.
Rég várták világszerte
ennyien az új évet.

Fotó: euronews

Közép-európai idő szerint délben az
új-zélandi Aucklandben tűzijátékkal köszöntötték 2021-et.
Évről évre az ausztráliai Sydney
tűzijátéka az egyik legnagyobb látványosság szilveszter napján, 2020ban sem volt ez másként.
Pekingben is látványos show fogadta 2021-et, annak ellenére, hogy
a kínai új év csak hetekkel később
köszönt majd be.
Bangkokban is nagyszabású ünnepléssel készültek az évfordulóra,
bár ott is a kínai új év a „fő ünnep”.
Ahogy az elmúlt években megszokhattuk, Dubajban a Burdzs Kalifa-torony volt az ünnepi tűzi- és
fényjáték központjában.
Európában a legtöbb országban
szigorú korlátozások vannak érvényben a járvány miatt. Sok helyen lefújták a tűzijátékot, máshol
pedig olyan ünnepi műsorral készültek, amit az otthon lévők a televízióból, más felületekről követhettek. Forrás: euronews
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Lelkésznek készült, pedagógus lett

– Beszélgetés Nagy Domokossal, a marossárpataki Adorjáni Károly Általános Iskola tanárával –

Berekméri Edmond

– Mesélj egy kicsit a gyermekkorodról. Milyen gyermek volt Nagy Domokos?
– Hú de rég volt! Gyerekkoromban elég
sokat betegeskedtem, de ennek azért megvolt
az előnye: nagyon sokat olvastam. Valahogy
úgy lehettem a könyvekkel, mint a mai gyerekek a telefonnal. Este a leggyakoribb mondat valahogy így hangzott: „Domi, tedd már
le azt a könyvet, és oltsd el a lámpát!” Persze,
folytattam a paplan alatt, elemlámpával.
Mégsem mondanám, hogy visszahúzódott
lettem volna. Valahogy megtaláltam az
egyensúlyt, az iskolában ritka volt az a disznóság, amiben ne lettem volna benne (van
egy olyan érzésem, hogy ezt még visszahallom a gyerekektől: bezzeg a tanár úr is gyerekkorában). Általános iskolában jó tanuló
voltam, mindig az első három között, de legtöbbször első. De volt egy problémám: csak
azt tanultam, amit szerettem. Nyolcadikig ez
nem is volt gond, valahogy elég volt, de középiskolában megéreztem, csak amolyan jó
közepes eredményeim voltak. Persze akkor
sem tulajdonítottam a jegyeknek nagy jelentőséget, most sincs ez másképp.
– Hogyan kerültél Marossárpatakra?
– A pedagógusi hivatás gyermekkoromban
nem vonzott. Sokan tudják, hogy lelkészi pályára készültem, ennek ellenére már 18 évesen a tanügybe „csöppentem”, és azóta el sem
tudok más hivatást képzelni a magam számára. Kezdetben Sáromberkén és Marosvásárhelyen voltam helyettes tanító, tanár, és
közben történelem–angol szakot végeztem a
vásárhelyi egyetemen. Székelykálba kaptam
az első szakképesített tanári kinevezést 2004ben, de mivel Sárpatak közelebb volt, ideiglenes áthelyezésem kértem ide egy évre.
Annyira megkedveltem itt, hogy még ugyanabban az évben véglegesen elcseréltem az állomáshelyem Marossárpatakra. Ilyenformán
ez a 17. iskolai évem itt.
– Nagyon sok tanulótól hallottam, hogy
„az angoltanár a kedvencünk”. Szerinted milyen tulajdonságai kell legyenek egy jó tanárnak, pedagógusnak? Mi kell ahhoz, hogy
szeressenek és tiszteljenek tanítványaid?
– Úgy gondolom, mivel a gyerekek sem
egyformák, az ízlésük „tanárban” sem
ugyanaz. Sok kitűnő kollégám van, és ha a
gyerekeket kérdezzük, más és más
tanárt mondanak kedvencüknek. A jó tanár
elsősorban felkészült és jól informált. Emlékszem, hogy milyen szemmel néztünk arra a
tanárra, akinek csak halvány fogalma volt
arról, amit tanított. Ugyanakkor fontos, hogy
ne játssza meg magát. Ne próbálja elhitetni a
gyerekekkel, hogy tökéletes, mert olyan nem
létezik, és a gyerekek átlátnak a szitán. Másrészt az a véleményem, hogy a jó tanár nem
szűnik meg pedagógusnak lenni, amikor elmegy a sárpataki maxi. A gyerek életében
fontos, hogy legyenek biztos pontok. Ahogy
otthon a szülőnek, úgy az iskolában a tanárnak, tanítónak kell elérhetőnek lennie számára – és nem csak ott. Ezt a hivatást nem
lehet csak az órakeretben gyakorolni. Ez különösen igaz az osztályfőnökökre, osztálytanítókra – teljesen más kapcsolat alakul ki a
„saját” osztályaiddal: mindegyik más, és
mindegyik különleges.
– Miért jó Marossárpatakon tanítani? Mi
az előnye és mi a hátránya, hogy nem Marosvásárhelyen oktatod az angol nyelvet?
– Egy szülő azt mondta nekem egyszer,
hogy a sárpataki vízben van valami, amitől
megszereti az ember ezt a helyet. A gyerekek
mindenhol gyerekek, és ugyanazt a válaszreakciót kapod tőlük mindenhol. Ami viszont
határozott plusz a vidéki iskolákban és Ma-

rossárpatakon is, az a nagyobb közösség hatása a gyerekre. Az emberek miatt jó itt tanítani. Marosvásárhelyi munkám során soha
egyetlen szülővel sem találkoztam, fogalmam
nem volt, hogy az a gyerek honnan jön, mit
csinál otthon. Ez itt teljesen más. Határozott
előny, hogy a szülők is bármikor elérhetők,
és közösen dolgozhatunk a gyerek érdekében
– kevés a kivétel. Jó dolog annak a közösségnek a része lenni, amelyiknek a gyerek is
ugyanúgy része.
– A munka velejárója a siker és a nehézség. Mi jelenti számodra a legnagyobb elégtételt, és mi az, amit nehézségként említenél?
– A legnagyobb elégtételt számomra a gyerek sikere jelenti, az, amikor később pozitív
visszajelzést kapok tőle vagy róla. És nem
feltétlenül arra gondolok, hogy a középiskolai kolléga megdicséri, vagy éppen ő dicsekszi el, hogy 9-est vagy 10-est kapott angolból.
Az is óriási elégtétel, mikor hallom, hogy sikeresen lediplomázott, munkát kapott, családot alapított, esetleg épp a gyerekét hozza
suliba. Ha bármilyen nehézség adódik, annak
az oka legtöbbször a rendszerben van. Elképesztő, hogy néha egyik napról a másikra változik órakeret, tanterv, vizsgaprogram. Ez
nem csak a gyerekben, de a tanárban is nagy
bizonytalanságérzetet kelt, és néha nagyon
gyorsan kell alkalmazkodni az új helyzethez.
A mostani nyolcadikosok például doktorálni
tudnának alkalmazkodásból.
– Mi a véleményed az online oktatásról?
– Ahogy ez a jelen helyzetben zajlik országunkban, csak szükséges rossz, sajnos. Az
online oktatásnak megvannak az előnyei, én
mindig híve voltam annak, hogy az oktatásba
be kellene vezetni digitális elemeket – a mesteri disszertációm témája is ez volt, de ez már
egy kicsit sok. És valljuk be: a gyerekek egy
része teljesen elérhetetlen így. Úgy gondolom, a mi iskolánk felkészült rá, ebben két
héttel megelőztük a minisztériumot is, és a lehető legjobb alternatívát választottuk a gyerekeinknek. Az általunk használt platformok
és megoldások segíthetnek például abban is,
hogy a felhőalapú munkával megismerkedjenek a gyerekek. Elmondhatom, viszonylag
jól működik, de aggaszt, hogy elhúzódik. Elsősorban a gyerekek egészsége miatt, keveset
mozognak, túl sok a képernyőidő. És néha feleslegesen. Nem értem például, hogy amióta
feltalálták a fénymásolót, miért kell másolni

a könyvből házinak, vagy diktálni a táblagépen? Az órát online környezetben vonzóvá és
gyakorlatiassá is lehet tenni.
– Angol nyelvet tanítasz kicsiknek és nagyoknak. Miért fontos megfelelőképpen elsajátítani egy idegen nyelvet?
– A klasszikus válasz az szokott lenni,
hogy az érvényesülésben segíthet, mert több
szakmai lehetőséget nyit meg előtted, ha
tudsz egy idegen nyelvet. És ez így is van. De
úgy gondolom, ettől függetlenül is fontos az
önmegvalósításban, a személyes fejlődésben,
ha megtanulsz egy idegen nyelven valamilyen szinten kommunikálni.
– Mi a véleményed a járványról? Elképzelhető, hogy szándékosan fejlesztették ki, hogy
csökkentsék a Föld népességét?
– Nagyon sokan ezt képzelik, és ami kiborít, hogy meg is töltik a szociális hálót a sok

marhasággal. De én nem képzelődöm, és
főleg nem dőlök be az összeesküvés-elméleteknek. Egy nagyobb világjárvány lehetőségére évek óta figyelmeztetnek a tudósok. A
tudomány jelenlegi állása szerint természetes
mutációval jött létre, és hasonló mutációk elképzelhetők a jövőben is, sajnos. Ha bizonyítottan kiderül valami más, akkor
változtatok az álláspontomon, addig az 5G,
Bill Gates és a Covid három külön téma számomra.
– Mit csinálsz, mivel foglalkozol, amikor
éppen nem tanítasz vagy nem készülsz órára?
– Amikor nem tanítok, készülök, vagy épp
nem fordítok valamit, akkor a múltban sétálgatok. A történelem számomra jóval több egy
hobbinál, és úgy gondolom, mint annyi minden más, ez is a családban kezdődik, ott tud
igazán személyessé válni, és kibontakozni a
helytörténet, nemzettörténet és világtörténet
felé. Családtörténettel közel tíz éve foglalkozom, jelenleg Sáromberke családtörténeti
adatbázisán dolgozom. A munka jelenleg
olyan fázisban van, hogy ha valaki kéri, néhány kattintással és néhány perc alatt visszavezethetjük az ősfáját akár a XVII. századig
is – attól függően, hogy milyen rég él a családja Sáromberkén. Távolabbi tervem, hogy
Sárpatak esetében is belevágok egy hasonló
projektbe. Mostanában azonban nagyon
kevés időm marad, és elég hűtlen voltam az
utóbbi időben ehhez a tevékenységhez.
– Melyik a kedvenc filmed és a kedvenc
könyved?
– Sok kedvenc van. Talán a filmek közül a
legleg A gyűrűk ura, valószínűleg azért, mert
abban a valószerűtlen fantáziavilágban is felismerem a jó és rossz harcát, látok benne
olyant, ami a ma emberének is értékeket tud
tanítani: bizalmat, kitartást, barátságot, szeretetet, hűséget – és ezt kiváló technikai kivitelezésben. A kedvenc könyveim közül a
Kard és kasza jut most eszembe Wass Alberttől, remélem, a többi kedvenc nem sértődik
meg. A Mezőség regényes történelme, de igazából szerintem a teljes magyar történelem
allegóriája.
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Új szabályok az Egyesült Királyság és az EU kapcsolatrendszerében

Új szabályok léptek életbe pénteken
az Egyesült Királyság és az Európai
Unió kapcsolatrendszerében, miután
véget ért a brit EU-tagság tavaly januári megszűnése (brexit) óta érvényben volt átmeneti időszak.

Az egyik legfontosabb változás az, hogy
megszűnt a négy uniós szabadságjog, az emberek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások akaáramlásának
automatikus
dálytalan
érvényesítése a kétoldalú forgalomban, és a
brit kormány új, az EU-országokból újonnan
érkezőkre is vonatkozó bevándorlási szabályozást léptetett életbe.
Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én
lépett ki az EU-ból, de a kilépés napján kezdődött, közép-európai idő szerint pénteken
nulla órakor véget ért 11 hónapos átmeneti
időszakban jórészt a korábbi szabályrendszer
maradt érvényben a kétoldalú kapcsolatokban. Az átmeneti időszak pénteki lejártával
ugyanakkor megszűnt az Egyesült Királyság
tagsága az Európai Unió egységes belső piacán és vámuniójában is.
A brexit előzményeként 2016. június 23án népszavazást tartottak a brit EU-tagságról,
és a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a távozásra voksolt.
Az Európai Unió és elődszervezetei történetében a brit kilépésig nem volt példa teljes
jogú tagország kilépésére. Az Egyesült Királyság 47 évet és egy hónapot töltött az Eu-

rópai Közösség, majd utódja, az Európai
Unió tagországaként, ugyanis 1973. január 1én lépett be a közösségbe Sir Edward Heath
akkori konzervatív párti miniszterelnök vezetésével. A pénteken véget ért átmeneti időszak
egyik legfontosabb célja az volt, hogy legyen
idő a megállapodásra a jövőbeni kétoldalú viszonyrendszer sarkalatos szabályairól.
Ezt számos sikertelen tárgyalási forduló
után szinte az utolsó pillanatban, közvetlenül
karácsony előtt sikerült elérni.
Az 1246 oldalas megállapodás egyik fő
eleme egy szabadkereskedelmi egyezmény,
amely péntektől százszázalékos vámliberalizációt – vagyis vám- és kvótamenetes kereskedelmet – biztosít az Egyesült Királyság és
az EU kétoldalú áruforgalmában.
Az Egyesült Királyság és az Európai Unió
kereskedelmének értéke a hivatalos statisztika szerint tavaly 668 milliárd font volt.
A megállapodással együtt azonban számos
alapvető fontosságú változás is történt a szabályokban.
Ezek közé tartozik, hogy megszűnt a brit
hazai össztermék (GDP) éves értékének 80
százalékát előállító szolgáltatási szektor garantált hozzáférése az Európai Unió egységes
belső piacához.
Ez különösen érzékenyen érintheti a londoni pénzügyi szektor, a City több mint 300
ezer alkalmazottat foglalkoztató pénzügyi
szolgáltató cégeit.

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)

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott
és minősített cégek tudomására hozza, hogy 2021. január 19-én
zárt árverésen 2021-ben kitermelhető, lábon álló fát értékesít. Az
árajánlatokat legkésőbb 2021. január 18-án 15 óráig kell benyújtani
a közbirtokosság Szováta, Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén.
Az árajánlatok elbírálása 2021. január 19-én 9 órai kezdettel az
ajánlattevő cégek jelenlétében történik a közbirtokosság
székhelyén. Az árverésre kerülő fatömeg jegyzéke, illetve az
árveréssel kapcsolatos egyéb pontosítások a közbirtokosság fenti
címén, valamint a 0743-757-035-ös és a 0744-248-686-os
telefonszámon szerezhetők be. (22391-I)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-124154. (10259-I)

MINDENFÉLE

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

Ezek a vállalatok a brexitfolyamat kezdete
óta tartanak attól, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra kiterjedő konkrét megállapodás híján
elveszíthetik passporting-jogosultságaikat,
vagyis az euróövezeti piacokra szóló specifikus szolgáltatásnyújtási engedélyeiket.
London teljes önálló kivitelén belül a
pénzügyi és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
exportjának értéke eléri az évi 100 milliárd
fontot. Ez London önálló gazdasági egységként lebonyolított teljes exportjának a fele.
A londoni pénzügyi szolgáltatási szektor
csak úgy tarthatná meg a jelenlegihez hasonló
mértékű hozzáférését az unió egységes belső
piacához, ha az EU szabályozási ekvivalenciastátust biztosít számára. Ennek feltétele
azonban nagy valószínűséggel az lenne, hogy
a brit szolgáltatási ágazat jórészt tartsa magát
az uniós szabályozási keretrendszerhez.
Az Európai Bizottság véleménye szerint
London máskülönben kicsemegézné az uniós
szolgáltatási piac előnyeit a hozzáféréssel
járó kötelezettségek teljesítése nélkül. A kétoldalú kapcsolatrendszerről kötött megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy a brit
kormány és az EU a következő hónapokban
tárgyaljon a pénzügyi szolgáltatási szektor
uniós piaci hozzáféréséről.
A londoni pénzügyi szolgáltatási cégek
ugyanakkor már komoly előkészületi lépéseket tettek arra az esetre, ha elveszítenék e
hozzáférést. Számos vállalat fiókintézménye-

Az idő múlik, a fájdalom megmarad, de a szívünk mélyén mindig
velünk vagy.
Szomorú szívvel emlékezünk január
6-án
id.
FARCZÁDI
SÁNDORRA halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
Irén, fia, Jancsi. (10284)

HÁZTETŐKET készítünk cserépből
vagy lemezből, vállalunk javítást,
ácsmunkát stb. Tel. 0741-480-558.
(10286-I)

Az idő múlik, telnek az évek, de a
szívünkben örökké megmarad az
emléked és a szereteted.
Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett édesanyára, a nyárádszentbenedeki özv. MORÉH
GYÖRGYNÉRE halálának 21. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(10292)

BETEGGONDOZÓT keresek ottlakással vagy bejárással. Tel. 0754955-495, 9-21 óra között. (10290-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel emlékezünk január
6-án BARABÁSI ROZÁLIÁRA
szül. Székely halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott!
Fájdalommal emlékezik a család.
(10282-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvérünk, unokatestvérünk,
MIKLÓS JÓZSEF
életének 71. évében súlyos szenvedés után elhunyt Magyarországon. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (10288-I)

MEGEMLÉKEZÉS
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ket hozott létre vezető uniós pénzügyi központokban, mindenekelőtt Frankfurtban és
Párizsban. Mindemellett az EY globális üzleti
tanácsadó és könyvvizsgáló cég becslése szerint a Londonban honos pénzügyi szolgáltatási cégek a 2016-os népszavazás óta
ezermilliárd fontnak megfelelő eszközállományt telepítettek át uniós országokba.
Az EU-polgárokat érintő egyik legnagyobb jelentőségű változás a brit bevándorlási szabályozásban történt. Péntektől ugyanis
az Egyesült Királyság beszüntette az emberek
szabad mozgását biztosító uniós szabadságjog
érvényesítését, és mindenkire – vagyis az EUból és az unión kívüli országokból újonnan érkezőkre – egyformán érvényes, pontozásos
elbírálási rendszerre épülő bevándorlási szabályozást léptetett életbe. E szabályozás alapján a brit hatóságok főleg a jelentkezők
szakképzettsége és angol nyelvtudása alapján
bírálják el a letelepedési kérelmeket.
Azok az EU-polgárok, akik a pénteki határidő előtt érkeztek, és már életvitelszerűen,
törvényesen az Egyesült Királyságban laknak,
továbbra is maradhatnak megszerzett összes
jogosultságuk megtartásával. Ehhez meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyért
– hivatalos elnevezéssel letelepedett jogi státusért – kell folyamodniuk a brit hatóságokhoz; ennek benyújtási határideje június 30.
Megtagadható ugyanakkor a letelepedett
státus, sőt a belépési engedély is azoktól,
akikre más országokban legalább egy év szabadságvesztést róttak ki korábbi bűncselekmények miatt. (MTI)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, testvér, nagyapa,
rokon, barát,
KILYÉN ISTVÁN
a Készruhagyár volt dolgozója,
életének 79. évében 2020. december 30-án Budapesten végleg
megpihent. Temetésére Budapesten a Fiumei úti sírtkertben kerül
sor január 21-én 14 órakor.
A gyászoló család. (10293-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
testvér, anyós, sógornő, rokon
és ismerős,
MÁTHÉ ANIKÓ
életének 72. évében, 2021. január
5-én váratlan hirtelenséggel
megpihent. Drága halottunkat
2021. január 7-én, csütörtökön 15
órakor helyezzük örök nyugalomra a marosszentgyörgyi református temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik férje, két
fia, menyei, unokái és testvére.
Szívünkben örökké élni fogsz.
(p.-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni, keresztmama,
sógornő, rokon és jó szomszéd,
a nyárádszentsimoni születésű
CSISZÉR ELIZA
életének 87. évében január 4-én
csendesen megpihent. Utolsó útjára január 6-án, szerdán 14 órakor kísérjük a marosvásárhelyi
református temetőben.
A gyászoló család. (10295-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
testvér, rokon, jó barát és ismerős,
id. ORBÁN VILHELM
(Vili)
életének 74. évében eltávozott
szerettei köréből. Utolsó útjára
január 6-án, szerdán 15 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodjon
békében!
A gyászoló család. (10296-I)
Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett édesapám,
ORBÁN VILHELM
életének 74. évében elhunyt.
Búcsúzik tőle fia, Szabolcs és
Kami. (10296-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy
drága édesapám,
ORBÁN VILI
74 éves korában eltávozott szerettei köréből.
Búcsúzik tőle fia, Wili, unokája,
Wili és Hajnika. (10296-I)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvérünktől,
id. ORBÁN VILHELMTŐL.
Nyugodjon békében!
Testvérei: Klári és Zita. (10297-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély megdöbbenéssel fogadtuk RÁDULY ANDRÁS közgazdász halálhírét.
Távozása a családja mellett a
marosvásárhelyi
Közjegyzői
Kamara közösségét is mélyen
érinti, és nagy veszteségnek
érzi, testületünkben 25 évig
gyakorolta odaadóan szakmáját.
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
családnak, a kedves családtag
elvesztése miatti gyászukban
mellettük állunk, vigasztalódást
kívánunk. Adjon neki Isten örök
nyugalmat!
A marosvásárhelyi Közjegyzői
Kamara közjegyzői. (sz.-I)
A Marosvásárhely-Kövesdombi
Unitárius Egyházközség keblitanácsa őszinte együttérzését
fejezi ki Gergely Áron és
Gergely János keblitanácsosoknak és családjuknak szeretett ÉDESANYJUK elhunyta
alkalmából.
„A szeretet soha el nem múlik.”
(I. Kor. 13,8) (sz.-I)
Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint egy szeretett
személy elvesztése. Osztozunk
kollégánk, Szamtorto Antal
fájdalmában, együttérzésünket
fejezzük ki ezekben a szomorú
és fájdalmas percekben, amikor
szeretett
ÉDESANYJÁTÓL
búcsúzik. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A Gedeon
Richter România Rt. munkaközössége. (sz.-I)
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Válságos időkben is
hűséges társ
MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény
A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket, hogy kérelmet nyújtott be környezetvédelmi engedély kibocsátására a „Híd a Mogyorós-patak felett a 134-es
megyei úton, a 27+980 km-nél – Küküllősárd településen, Héjjasfalva községben,
Maros megyében” projekt számára, amelyet Maros megyében, a 134-es jelzésű
út Gyulakuta (13A jelzésű országút) – Székelyvécke – Küküllősárd – 13C jelzésű
országúttal való kereszteződésénél, a megyei út 27+980 km-énél terveznek kivitelezni.
Az érdekeltek a fent említett projektről tájékoztatást kérhetnek a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám),
a 0265/314984 telefonszámon, a 0265/314985 faxszámon, elektronikus levélben
az office@apmms.anpm.ro címen, valamint a Maros Megyei Tanács székhelyén:
Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor
megyemenedzser

Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

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

