
Araszolás lefele
A téli ünnepekig kitolódott kormányalakítás egyben azzal is járt,

hogy az új esztendőt megint költségvetés nélkül kezdte meg az állam
és intézményrendszere. Januárból maradt még másfél hét, és eddig
csak a stratégiai és előrejelzési bizottság tette közzé a maga adatait
hétfőn. Ezekből túl sok jót nem sejthetni idénre.

Ennek a szervnek az előrejelzéseire alapozva dolgozik a kormány,
tehát akár úgy is vehetjük, hogy az általuk idénre valószínűsített 4,3
százalékos gazdasági növekedésre fogják alapozni az ez évi hivatalos
számvetést. Ez a bizottság az előző években rendszeresen nagyon op-
timista prognózisokkal állt elő, láthattuk is rendszeresen a szoci kor-
mányzás évei alatt, hogy az esztendő eleji nagy becslések év végére
lufi módjára pukkantak ki.

Az eddigi gyakorlathoz képest a prognóziskészítők most átmentek
pesszimistába. Például a múlt év végi harmadik költségvetés-kiiga-
zításkor még 4,5 százalékos gazdasági bővülést jósoltak idénre, azt
most már lennebb adták 4,3-ra. Ugyanekkora kiigazítást végeztek a
múlt évre vonatkozó visszaesés terén is, december végén még csak
4,2 százalékos éves recesszióval számoltak 2020-ra, a mostani prog-
nózis szerint már ez az adat is 4,4 százalék lesz. A valóságot ez utób-
binál majd megmondják a statisztikai intézet később érkező
jelentései. De ugyanez a pesszimizmus visszaköszön a negyedévre
lebontott mutatóknál is. Decemberben még úgy vélték, hogy 
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Csökkenő foglalkoz-
tatottság, növekvő
munkanélküliség a
járvány időszakában
A csökkenés elsősorban az ipart és az
építőipart érintette (–3,1%), másodsor-
ban a szolgáltatási szektort, miközben
a mezőgazdaságban alkalmazottak
száma enyhén növekedett.
____________6.
Nehézségek és
pozitívumok az 
online oktatásban
Sajnos elég sok olyan hátrányos hely-
zetű diák van, akik nem tudtak csatla-
kozni az online órákhoz. Vannak
gyakorlati tantárgyak, amelyeket lehe-
tetlen a számítógépnél oktatni.
____________7.
Mire kell figyelni
áramszolgáltató-
váltásnál?
Mit is jelent az árliberalizáció, melyik
szolgáltatót érdemes választani, és
mire kell odafigyelni az új szerződés
megkötésekor, ha a legjobb villamos-
energia-árat és szolgáltatást szeret-
nénk? 
____________8.

A marosvásárhelyi Pandúrok útján pár éve az E.ON-székház
mögött a régi tömbházaktól elütő, barna tónusú, elegáns
tömbházak épültek, melyeket annak idején panorámás kilá-
tással és új életstílussal reklámozott az építő Benţa cég. A
panorámás kilátást éppen az irodaház takarja el, az új
életstílus lehet, hogy egyeseknek bejött, másoknak nem iga-
zán. Hogy mi lett a tömbházak s ebből kifolyólag egyes tömb-
házlakók sorsa, az kiderül abból a levélből, melyet Rávai
Réka szerkesztőségünkhöz címzett, s amelyet közlésre a
nyilvánosságnak szánt. 

Évről évre 10 százalékkal nőnek a lakbérek
Olvasónk egy olyan helyzetet tár elénk, amelytől „60 család szenved”.

Röviden arról van szó, hogy a Pandúrok úti 44-es és 46-os számú Benţa-
tömbházakat – a városi tanács döntése alapján – a város tulajdonában
levő lakásokat adminisztráló Locativ Rt. 2013-ban szociális lakásként
bérbe adta. Akkor négyzetméterenként 3 eurót számoltak fel bér gyanánt.
A magas, piaci árat azzal indokolták, hogy a tömbházakat hitelből vásá-
rolták, amit a beszedett bérekből szándékoznak törleszteni. A 79 négy-
zetméteres lakás havi bérleti díja 2013-ban 237 euró volt, amelyet 5 évre
állapítottak meg. Ehhez hozzáadódott még a biztosítás is. Vállalták, mert
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Szimfonikus rockkoncert – 
közönséggel 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus
rockhangversenyre várja közönségét január 21-én,
csütörtökön este 7 órától. A koncerten rock-, pop- és
filmzenei slágerek csendülnek fel. Vezényel: Remus
Grama. A nagyérdemű László Cristina zongorajátékát
és Alex Cioată gitárszólóját hallgathatja, fellép a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara,
közreműködik Gombocz Avar – dobok, Sabin Poroş-
nicu – ütőhangszerek. A járványügyi intézkedések be-
tartása érdekében a hangversenyre csak 186 jegy
értékesíthető. Jegyek a filharmónia jegypénztáránál
(hétfőtől péntekig10-18 óra között, koncertnapokon 10-
19 óra között), online az Eventbook honlapján kapha-
tók. A járvány okozta esetleges változásokról a szerve-
zők időben tájékoztatják a közönséget. 

Gyergyószárhegy 2020 – kiállítás 
Idén is folytatódik a Gyergyószárhegyi Kulturális és Mű-
vészeti Központ és a marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány együttműködése. A
megszokottnál szűkebb körben, a járványügyi szabá-
lyok betartásával a magyar kultúra napja tiszteletére ja-
nuár 21-én, csütörtökön 18 órakor nyílik kiállítás a
Bernády Házban. A tárlat a kortárs művészet jegyében
22 vizuális művész munkáit viszi közönség elé. Az
anyag válogatás azokból az alkotásokból, amelyek a
Szárhegyi Művésztelep tavalyi alkotótáboraiban szület-
tek. 

Ünnepi előadás a magyar kultúra
napján 

Az összefogás jegyében kezdeményezett az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület ünnepi előadást a
magyar kultúra napjára a Maros Megyei Múzeum, a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, a Maros Művész-
együttes, a Marx József Fotóklub, az RMDSZ maros-
vásárhelyi és Maros megyei szervezete, valamint a
MIET közös szervezésében. A rendezvénynek a Kul-
túrpalota ad otthont január 22-én, pénteken 18 órai kez-
dettel, illetve 17 órától, amikor a palota előcsarnokában
megtekinthető lesz a Marx József Fotóklub Kultúránk

látképe című kiállítása. Az ünnepi előadáson fellép a Ti-
berius Quartet, a Maros Művészegyüttes utánpótlás-
zenekara, a Líraigény Társulat és a Maros
Művészegyüttes. Az est folyamán átadják a MIET
(Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács) által 2021-
ben alapított Enyedi Zsolt-díjat, mellyel tehetséges fiatal
művészeket tüntetnek ki. A belépés díjtalan, a szerve-
zők adományokat fogadnak el a mikházi Csűrszínház
székely kapujának felújítására. A részvételhez regiszt-
rálni kell a 0365-451-034-es telefonszámon keddtől
péntekig 9–15.30 óra között. 

A 4 Karácsony
E címmel nyílik festőművészeti kiállítás a Marosvásár-
helyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület szervezésé-
ben Karácsony János, Karácsony László, ifj. Karácsony
László és Karácsony Ernő képeiből – Karácsony Erdei
Etel és Tamás György gyűjteményéből. A tárlat megnyi-
tójára január 24-én 12 órakor kerül sor a Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi János termében. A kiállítást
Tamás György méltatja. Közreműködik Ősz Domokos
dudukon. A belépés ingyenes.

Bolero – versműsor a magyar 
kultúra napján 

Január 22-én, pénteken, a magyar kultúra napján 19
órától a Weöres Sándor alkotásaiból összeállított Bo-
lero című versműsor bemutatójára várják a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház közönségét a színház
Kistermébe. A műsor rendezője Keresztes Attila. Az elő-
adásra érvényesek a szabadbérletek. Jegyek a színház
nagytermi jegypénztárában (hétfőtől péntekig 12–18
óra között, tel. 0365-806-865), a helyszínen előadás
előtt egy órával, valamint online, a www.biletmaster.ro
honlapon kaphatók. A versműsort a járványügyi proto-
koll betartásával lehet megtekinteni. 

Kultúra hete 
Harmadik alkalommal szervezi meg e héten a Studium-
Prospero Alapítvány a január 22-ig tartó, kultúra hete
néven ismertté vált rendezvénysorozatot. A járvány-
helyzet miatt továbbra sem lehetséges a különböző
programokon való részvétel, így az alapítvány az online
térben kínál újszerű és változatos programlehetőséget
a kultúra iránt érdeklődőknek. Ebben az évben két tí-
pusú programmal: rövidfilmsorozattal és online tárlattal
kívánja a kultúra iránt érdeklődőket megszólítani. 

IDŐJÁRÁS
Enyhe havazás
Hőmérséklet:
max.20C
min.-30C

Ma FÁBIÁN és SEBESTYÉN,
holnap ÁGNES napja. 
ÁGNES: görög eredetű, jelentése:
szent, tiszta, szemérmes. Egyes ku-
tatók a latin agnus, azaz bárány
szóval hozzák kapcsolatba. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2021. január 19.

1 EUR 4,8742
1 USD 4,0186

100 HUF 1,3591
1 g ARANY 238,3750

Összefogás a csíksomlyói tűzvész
károsultjaiért 

Mint ismeretes, január 7-én este több mint 20 lakóház vált
Csíksomlyón tűzvész martalékává, és megközelítőleg 250
személy vesztette el otthonát. Ezen családok megsegíté-
sére indított adománygyűjtést a Proactiv Transilvania Egye-
sület Marosvásárhelyen és környékén. Kelemen Áron elnök
lapunknak elmondta, adományként elfogadnak pénzt, tartós
élelmiszert, egyszer használatos evőeszközöket, tányéro-
kat, poharakat, szalvétákat, pelenkát, tisztasági betéteket,
tisztálkodási szereket (szappan, fogkefe, fogkrém), vala-
mint toalettpapírt, törlőkendőt. Adományozási szándékukat
az érintettek a 0741-436-367-es telefonszámon jelezhetik,
ezt követően az egyesület önkéntesei személyesen, az
adományozók otthonában veszik át tőlük a felkínált javakat.
Pénzadományokat személyes átvétellel vagy Revolut-app-
likáción keresztül fogadnak a 0741-436-367-es telefon-
számra. A nagy érdeklődésre való tekintettel az
adománygyűjtést január végéig meghosszabbították. 

Történelem-népszerűsítő pályázat
ötödikeseknek 

A magyarországi Gyermekjóléti Alapítvány TIK-TOK His-
tory’5 néven pályázatot hirdet hazai és határon túli ötödik
osztályos diákok számára. A résztvevőknek egy TikTok-vi-
deót kell készíteni bármilyen műfajban a történelem tan-
tárgy népszerűsítése céljával. A videókat március 15-ig
lehet beküldeni az alábbi e-mail-címre:
magyarkulturaert@gmail.com. A tárgyközlemény rovatban
fel kell tüntetni a TikTok Wizard 2021 megjegyzést. Vala-
mennyi szabályosan beküldött videó felkerül a
https://www.facebook.com/orszagosmecslaszlotarsasag/
Facebook-oldalra. Eredményhirdetés áprilisban várható. Az
első helyezett 10.000, a második 5000, a további négy he-
lyezett 1000 forint értékű ajándékutalványban részesül. A
verseny támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, Magyar Kul-
túráért, Oktatásért Nonprofit Kft. 

Zsögödi Nagy Imre képei 
a Kultúrpalotában 

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában keddtől péntekig 9-16
óra között, szombaton és vasárnap 9 órától 14.30-ig fogad-
ják az érdeklődőket. A jelenleg látogatható terek az előcsar-
nok, a lépcsőházak, a Tükörterem, a szecessziós kiállítás,
a Bernády-emlékszoba, a Dandea-emlékszoba és a nagy
hangversenyterem. A Művészeti Múzeumban  január 31-ig
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: az olajfestékkel, vízfestékkel, temperával, tintá-
val és fametszéssel készített művei technikai szakértelmét
is bizonyítják. Helyszín: Kultúrpalota, jobb szárny, II. emelet.
Belépőjegy a palota jegypénztáránál váltható legkésőbb fél
órával zárás előtt. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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7 óra 59 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 8 perckor. 
Az év 20. napja, 

hátravan 345 nap.

Megyei hírek

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

RENDEZVÉNYEK

Minority Safepack és román–amerikai 
kapcsolatok – az Erdély TV műsorában

Az elmúlt napokban nagy port kavart, hogy elutasította
az Európai Bizottság a Minority Safepacket. A kezdemé-
nyezők szerint a bizottság döntése több szempontból is
megkérdőjelezhető. Szerdán, ma este 8 órától az Erdélyi
Magyar Televízió Sajtóprés című műsorában a kisebbség-
védelmi polgári kezdeményezésről vitáznak, de Joe Biden,
az Amerikai Egyesült Államok új elnökének beiktatását

és a román–amerikai kapcsolatok alakulását is górcső alá
veszik. Farkas István szerkesztő-műsorvezető stúdióven-
dége Bálint Zsombor felelős szerkesztő lesz, online csat-
lakozik Rostás Szabolcs, a Krónika főszerkesztője, Arató
László, a Magyar Hang brüsszeli tudósítója, valamint Ady
András külpolitikai szakértő. Kövessék a műsort élőben
az Erdély TV képernyőjén és Facebook-oldalán!

Közel háromezer új megbetegedés
A legutóbbi tájékoztatás óta 2745 új koronavírusos

megbetegedést igazoltak Romániában több mint 28.000
teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte hétfőn
a stratégiai kommunikációs törzs (GCS), amely szerint
olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt
pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 697.898-ra nőtt
a járvány eleje óta igazolt fertőzöttek száma az országban.
630.236 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak. Ez idáig
5.193.417 RT-PCR-teszt és 51.608 antigéngyorsteszt ered-
ményét dolgozták fel Romániában. Az elmúlt 24 órában
23.060 RT-PCR-tesztet végeztek (14.692-t az esetmegha-
tározás és az orvosi protokoll alapján, 8368-at kérésre),

valamint 5432 antigéngyorstesztet. Az elmúlt 24 órában
98, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érke-
zett jelentés, akik közül 95 más betegségben is szenvedett.
8417 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel. Jelen-
leg 1050 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Romá-
nia területén 42.717 igazoltan koronavírus-fertőzött
személy van otthoni, 11.462 pedig intézményi elkülöní-
tésben. Ugyanakkor 63.150 személy van házi, 136 pedig
intézményes karanténban. Bukaresten és Ilfov megyén
kívül továbbra is csak Kolozs és Temes megyében haladja
meg a 3 ezreléket az utóbbi 14 napban regisztrált új fertő-
zések aránya. (Agerpres)
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A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület a Maros Sport-
klubbal közösen gyűjtést szervez fotókiállításhoz. Azokat
a digitális felvételeket és/vagy papírképeket várják, ame-
lyek az egykori marosvásárhelyi Május 1. strandon készül-
tek. A felvételek tükrözhetik a fürdő hangulatát, vagy
valamilyen sporteseményen készülhettek (úszás, vízi-
labda), illetve olyan sportolókat, csapatot ábrázolhatnak,
akiknek/amelyeknek a karrierje az egykori strandhoz kö-
tődik. A fényképekből előválogatás után állandó kiállítást
állítanak össze, amelynek anyagát az új uszoda falaira he-
lyezik ki. A digitális képeket a gyvajda67@gmail.com

email-címre várják, míg a papírképeket a Népújság Dózsa
György utca 9. szám alatti, II. emeleti apróhirdetéseket fo-
gadó irodájába lehet borítékban eljuttatni. Szkennelés után
visszaszolgáltatjuk a tulajdonosnak. A beküldők lehetőség
szerint mind a digitális, mind a papírképekhez mellékelje-
nek leírást a következő információkkal: a fénykép szerző-
jének neve, elérhetősége, a készítésének időpontja, az
ábrázolt személyek, sportolók, csapatok neve(i), esetleg a
sportesemény megnevezése (helyi, megyei bajnokság, em-
lékverseny stb.). Bővebb tájékoztatás a 0744-604-244-es
telefonszámon. 

Május 1. – strandtörténeti állandó kiállítás 



a krízisből való kilábalás már az idei év első negyedé-
ben megkezdődhet, a frissebb prognózis szerint már a
gazdaság feléledése is csak a második negyedévtől vár-
ható. 

Ez a pesszimizmus – vagy nevezhetjük óvatosságnak
is, legalább részben –, vélhetően átragad majd a kor-
mányra is a számolásnál. A választási időszakban még
lehetett nagyokat ígérni, de valójában szakértők és po-
litikusok egyaránt tudják, hogy ebben az időszakban a
gazdaságra és gyakorlatilag az egész fejlett világra a
legnagyobb hatása a koronavírusnak van. Elég annyit
említeni, hogy a tavaszi karanténszezon utáni lazítások,
majd a vírus fertőzőbb brit válfajának megjelenése
hetek, de akár napok alatt is átírta egész országok me-
netrendjét, és ez egyelőre így is marad, amíg a kórt meg
nem fékezik. Ezek az előre nem látható fejlemények tar-
tós károkat okoznak, főleg a gazdaságban. De az már
egy pozitív jel, ha a választószédítő idény lejártával a
döntéshozók és a nekik tanácsokat adó szakértők józa-
nabbul próbálnak tervezni ezekben a vitán felüli nehéz
időkben.

Az EB a felnőtt lakosság 70%-át
oltatná be nyárig

Valószínűleg a 21-ére tervezett videókonferenciáján
hoz döntést majd az Európai Bizottság (EB) a vakci-
nával kapcsolatos legsürgősebb kérdésekben. Annyit
már lehet tudni, hogy azt szeretnék, ha az unió felnőtt
lakosságának 70%-a nyárig be lenne oltva. Márciusig
pedig be kellene legyen oltva az egészségügyi dol-
gozók és a 80 év fölöttiek 80%-a. Minden valószínű-
ség szerint a sokat emlegetett „oltási útlevél” kapcsán
is határozatot hoznak. Nagy eséllyel bevezetnek egy,
az EU szintjén egységes dokumentumot, melyen
szerepel az oltott személy neve, a vakcinálás idő-
pontja és az ország is. (Agerpres)

Több mint 230 ezer személyt 
oltottak be

Keddig 235.239 ezer személyt oltottak be a korona-
vírus elleni vakcinával – közölte kedden dr. Valeriu
Gheorghiţă, a COVID–19 elleni oltáskampányt koor-
dináló országos bizottság (CNCAV) vezetője. Eddig
233.239 személy kapta meg az oltás első dózisát,
1951-en vannak azok, akik már a másodikon is túl
vannak – részletezte az orvos. Hozzátette: összesen
809 esetben regisztráltak kisebb mellékhatásokat,
egyetlen súlyos eset sem fordult elő. Az ezredes el-
mondta: ahogy mind nagyobb mennyiségű oltóanyag
érkezik az országba, úgy mind több oltóközpontot
nyitnak meg. Számítása szerint az oltás első szaka-
szában oltásra jogosultak közül több mint 196 ezren
(nagyjából 75 százalékuk) megkapták a védőoltást.
(Agerpres)

4,4 százalékos csökkenés 
a gazdaságban

A kormány gazdasági előrejelzési bizottságának vá-
rakozása szerint tavaly a gazdaság teljesítménye 4,4
százalékkal csökkent 2019-hez képest, ami rosszabb
előrejelzés az ősszel közölt 3,8 százalékos vissza-
eséshez mérten. Az adat a 2020–2024-es időszakra
vonatkozó prognózisban szerepel, amelyet hétfőn is-
mertetett az Agerpres hírügynökség. A jelentés sze-
rint a román gazdaság teljesítményét a vártnál
jobban visszavetette a koronavírus-járvány második
hulláma, ezzel magyarázták a tavaly őszi jelentésbe
foglalt adat módosítását. A lakossági szolgáltatások,
a járműeladások a vártnál jobban csökkentek, de a
mezőgazdaság is várakozáson alul teljesített a tava-
lyi szárazság miatt. A testület az idei várható gazda-
sági növekedésre vonatkozóan is mérsékelte
derűlátását, hiszen a korábban közölt 4,5 százalékos
növekedés helyett az idén 4,3 százalékos GDP-bő-
vülésre számít. (MTI)

Közel egynegyeddel esett 
a forgalomba helyezett új autók
száma az EU-ban

Tavaly 23,7 százalékkal, decemberben 3,3 százalék-
kal csökkent a forgalomba helyezett új autók száma
az Európai Unióban az egy évvel korábbihoz képest.
Az európai autógyártók szakmai képviseleti szerve-
zete, az ACEA kedden azt közölte, hogy tavaly 9 mil-
lió 942 ezer 509 új autót helyeztek forgalomba az
Európai Unióban, ami 23,7 százalékkal kevesebb a
2019. évi 13 millió 28 ezer 948-hoz mérten, és a
csökkenés oka a koronavírus-járvány miatt megcsap-
pant kereslet volt. A tavalyihoz hasonló mértékű visz-
szaesésre nem volt még példa az adat jegyzése óta.
Mind a 27 tagállamban csökkenést regisztráltak.
(MTI)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Araszolás lefele

Oroszország udvariasabb hangnemre számít az
Egyesült Államok részéről, de nem táplál illúziókat
a washingtoni vezetőváltással kapcsolatban – jelen-
tette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői
moszkvai évértékelő nemzetközi sajtótájékoztató-
ján.

Lavrov az online eseményen Moszkva nyugtalanságának
adott hangot azzal kapcsolatban, hogy szerinte az Egyesült
Államok szövetségeseivel együtt a nemzetközi biztonság alá-
ásására törekszik. Kifogásolta, hogy ezek az országok az
ENSZ keretein kívül „exkluzív mechanizmusokat, a hason-
lóan gondolkodók csoportjait” hozzák létre, amelyek döntéseit
megpróbálják rákényszeríteni a nemzetközi közösség egé-
szére.

Az orosz diplomácia vezetője úgy vélekedett, hogy Joe
Biden megválasztott amerikai elnök kormányzata megállapo-
dásokra fog törekedni Oroszországgal és Kínával azokon a te-
rületeken, ahol ez érdekében áll majd, és ahol nem tudja
megkerülni a párbeszédet.

„Az az érzésem, hogy orosz viszonylatban a modor talán
kissé udvariasabbá válik. De a politika lényege aligha változik
meg” – fogalmazott Lavrov.

Mint mondta, arra számít, hogy Biden egy szakemberekből
és nem „propagandistákból” álló kormányt fog összeállítani,
tagjaival remélhetőleg együtt lehet majd működni a fegyver-
zetellenőrzés kérdéseiben. Hozzátette, hogy a dominanciára
való törekvés változatlan marad Washingtonban.

„Meglátjuk, nem táplálunk illúziókat” – jelentette ki azzal
kapcsolatban, hogy az új amerikai kormányzat felül kívánja
vizsgálni Donald Trump elnöknek azt a döntését, hogy az
Egyesült Államok hátat fordít olyan nemzetközi fórumoknak,
mint az Egészségügyi Világszervezet, az UNESCO és az
ENSZ emberi jogi bizottsága.

Trump elnöknek a közösségi médiából való kitiltásával
kapcsolatban úgy vélekedett, hogy az amerikai informatikai
vállalatok vezetői semmibe veszik hazájuk alkotmányát. „A
sokszínűség iránti tolerancia olyan tulajdonság, amelyet a
Nyugat nagyon gyorsan el fog veszíteni. Az információhoz
való hozzáférés elvét egyszerűen eltiporták” – mondta.

Lavrov szerint Nyugaton szolgáltatásának betiltásával fe-
nyegették meg az orosz Pavel Durov alapította Telegram plat-

formot. Kifejezte meggyőződését, hogy az államnak felelnie
kell a vállalatok tevékenységéért, köztük azokéért, amelyek
közösségi hálózatokat működtetnek, és politikájukat össz-
hangba kell hoznia a jogrenddel. „Nevetségesnek” és „gyere-
kesnek” nevezte az állítást, miszerint a Google-t, a
Facebook-ot és YouTube-ot meg a hasonló óriásvállalatokat
nem terhel felelősség.

A külügyminiszter felszólította a Nyugatot, hogy az ENSZ
égisze alatt kezdjen konstruktív tárgyalásokba.

Lavrov más témákra kitérve azzal vádolta meg Londont,
hogy kettős mércét alkalmaz a Krím félsziget hovatartozásá-
nak ügyében. Emlékeztetett arra, hogy Nagy-Britannia a Falk-
land- (Malvín-)szigetek ügyében „nagyon keményen” állt ki
a terület lakosságának önrendelkezési joga mellett. A brit szi-
getektől 13 ezer kilométerre található, Argentína által vitatott
hovatartozású szigetcsoportért 1982-ben vívott háború brit
győzelemmel zárult.

Az orosz tárcavezető meglátása szerint Ukrajnában a neo-
nácik nemcsak fáklyás felvonulásokat szerveznek, de valós
befolyásuk van a hivatalos politikára. Azt mondta, a minszki
megállapodások végrehajtásának ügyében azért nincs haladás,
mert Berlin és Párizs nem képes befolyást gyakorolni Kijevre.

Lavrov kijelentette, hogy az orosz–kínai hadgyakorlatok
nem irányulnak más országok, köztük Japán ellen, céljuk a
két ország harckészültségének javítása. A miniszter fenyege-
tésnek nevezte annak lehetőségét, hogy az Egyesült Államok
rakétavédelmi rendszereket, valamint szárazföldi állomásoz-
tatású kis és közepes hatótávolságú rakétákat telepítsen Ja-
pánba és Dél-Koreába.

Leszögezte, hogy Oroszország nem szándékozik „kiker-
getni” az amerikai katonákat Szíriából, és nem kíván harcolni
ellenük, de párbeszédet folytat Washingtonnal a betartandó
szabályokról, egyebek között arról, hogy megengedhetetlen
az erő alkalmazása a szíriai állam objektumai ellen. Felhívta
Izraelt, hogy bizonyítékkal támassza alá, ha szíriai területről
fenyegetve érzi magát, és kifejezte Moszkva készségét arra,
hogy intézkedjen a veszélyforrás megszüntetése érdekében.

Hozzátette, hogy Oroszország síkraszáll a Libanonról ren-
delkező ENSZ BT-határozatok betartása mellett, és kemény
hangnemben tárgyal Izraellel, amely libanoni objektumokra
mérendő csapásokra használja fel a szíriai légteret. (MTI)

Ma beiktatják hivatalába a demokrata Joe Bident,
az Amerikai Egyesült Államok 46. – demokrata párti
– elnökét.

A beiktatási ünnepséget 1937 óta mindig január 20-án tart-
ják. Korábban március 4. volt a napja, de egy alkotmánymó-
dosítással előbbre hozták az időpontot, hogy közelebb essen
a választás – szintén alkotmányban rögzített – novemberi dá-
tumához. Az első elnök, George Washington beiktatása egyéb-
ként nem Washingtonban, hanem New Yorkban volt,
1789-ben.

A mostani ceremónia jelentősen különbözik a korábbiaktól,
ugyanis a járványhelyzet és az esetleges tüntetések miatt az
Egyesült Államok történetének eddigi legnagyobb mértékben
biztosított elnöki beiktatására készülnek. A kiemelt óvintéz-
kedéseket egyebek között az indokolja, hogy január 6-án Do-
nald Trump leköszönő, republikánus párti elnök hívei
megostromolták a Capitolium épületét, és a zavargásokban öt
ember meghalt.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szerint továbbra is
fennáll a lehetősége annak, hogy erőszakos tüntetések lesznek
Washingtonban és a többi szövetségi állam fővárosában. A
biztonsági intézkedések nagyságát mutatja, hogy a Nemzeti
Gárda 25 ezer felfegyverzett katonája ügyel a rendre. A ko-
rábbi ceremóniák biztosításához képest – a kivezényelt fegy-
verős erők számát tekintve – idén legalább két és félszer
nagyobb a készültség.

A szervezők két olyan helyet jelöltek ki Washingtonban,
ahol tüntetéseket lehet majd tartani. A haditengerészeti em-
lékműhöz és a John Marshall parkhoz a beiktatás napján kö-
rülbelül száz demonstrálót engednek majd be. A Capitolium
és a Fehér Ház környékén is teljes a biztonsági készültség. A
National Mallt, azaz a Capitoliumtól a Lincoln emlékműig
tartó parkot lezárják a látogatók elől, és betonakadályokkal,
kerítéssel és fegyveres katonákkal védik a beiktatás helyszí-
nét.

Washington polgármestere bejelentette, hogy a metróháló-
zat tizenhárom állomását és négy nagyobb hidat is lezárnak,
valamint szüneteltetik a városon keresztülhaladó vonat- és
buszjáratokat. Muriel Bowser arra kérte az amerikaiakat, hogy
lehetőség szerint otthon, a televízión keresztül kövessék a be-
iktatást, és kerüljék el a korlátozás alá eső területeket.

Bár a szervezők még nem határozták meg pontosan, hogy
Joe Bident és Kamala Harris megválasztott demokrata alel-

nököt mikor iktatják be, az ünnepség várhatóan helyi idő sze-
rint délelőtt fél 12-kor kezdődik a Capitolium nyugati olda-
lán.

Az alkotmány értelmében az elnököt és az alelnököt is az
alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelső bíróság
főbírója esketi fel négy évre, azonban a mostani esemény
ebben a tekintetben is eltér a hagyományostól. Kamala Harris
ugyanis Sonia Sotomayort, a legfelső bíróság első latino szár-
mazású bíróját kérte fel az esketésre. Joe Biden körülbelül 12
órakor tesz esküt, amelyet John Roberts főbíró vezet majd.

Miután letették hivatali esküjüket, Joe Biden elmondja
majd beiktatási beszédét, amelynek részleteit szigorúan titok-
ban tartják. A beiktatási stáb közleménye szerint az elnök ki-
fejti majd elképzeléseit arról, „hogyan győzze le a járványt,
hogyan építse vissza, egyesítse és gyógyítsa meg a nemzetet”.

Az ünnepségen részt vesz Leo J. O’Donovan katolikus pap,
az áldást pedig Silvester Beama metodista lelkipásztor mondja
majd el. A beiktatáson Lady Gaga énekli el az amerikai nem-
zeti himnuszt, és Jennifer Lopez zenei előadását is meghall-
gathatják a résztvevők. A ceremónián várhatóan mindössze
ezren vesznek majd részt, a kongresszus tagjai és az általuk
meghívott vendégek. Szintén eltér a megszokottól, hogy – sza-
kítva egy 152 éves hagyománnyal – Donald Trump nem vesz
részt Joe Biden ünnepségén. Az utolsó elnök, aki nem volt
hajlandó részt venni az utódja beiktatásán, Andrew Johnson
volt 1869-ben.

A beiktatást követően a házastársuk is csatlakozik az elnök-
höz és az alelnökhöz, majd Barack Obama, George W. Bush
és Bill Clinton volt elnökök és házastársuk kíséretében ellá-
togatnak az arlingtoni nemzeti temetőbe, ahol megkoszorúz-
zák az ismeretlen katona sírját. Ezt követően Joe Biden
katonai kísérettel vonul a Fehér Házhoz. A felvonulást ezúttal
virtuálisan követhetik az érdeklődők az egész országban.

Szerdán este a hagyományos bálok helyett az Amerika ün-
neplése című nagyszabású rendezvényt követhetik figyelem-
mel a nézők. A műsort az országos televíziós csatornák közül
az ABC, a CBS, az NBC, az MSNBC, a CNN és a PBS is köz-
vetíti, valamint élőben sugározzák az interneten is. A 90 per-
ces különkiadás este fél 8-kor kezdődik. A program
házigazdája Tom Hanks lesz, de közreműködik Ant Clemons,
Jon Bon Jovi, a Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria,
Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake és Kerry
Washington is. (MTI)

Ma beiktatják az Egyesült Államok 46. elnökét

Moszkva nem táplál illúziókat a washingtoni 
vezetőváltással kapcsolatban
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a szerződésben az állt, hogy 5 év
után a lakást megvásárolhatják,
vagy tetszés szerint maradhatnak
tovább albérlőként, újraszámított
bérleti díjjal. 

Átadáskor az új lakásokban sem-
milyen szolgáltatás nem működött.
Az albérlők saját költségükön kel-
lett beköttessék a villanyáramot, a
gázt, a kábeltévét, internetet, s az
interfont és a postaládákat is saját
költségükön szerelték fel. Lakóbi-
zottságot nem lehetett létrehozni,
mert a tulajdonos ragaszkodott az
ügyintézéshez. A fűtést és a meleg
vizet a lehető legdrágábban szám-
lázták, köbméterenként 23–26 le-
jért. 

Öt év lejárta után a tanács nem
akarta meghosszabbítani a lakbér-
leti szerződéseket, mondván, hogy
másoknak is szükségük van lakásra. 

– Egy hónap után, miután majd-
nem utcára tettek minket, azt a dön-
tést hozták, hogy mégis
maradhatunk, de a szerződést meg-
változtatják, s 5 év után minden
évre 10 százalékkal növelik a lak-
bért. A késésért mapi 0,2 százalék
kamatot számolnak fel. Jelenleg a
kétszobás lakás bérleti díja 332
euró. Akinek ez nem felel meg,
mehet! Mivel sokat fektettünk a la-
kásba, bútorokat, háztartási cikke-
ket vásároltunk, gyerekekkel nem
költözhettünk ki egyik napról a má-
sikra, kénytelenek voltunk aláírni a
szerződést. Akik 2013 óta lakunk a
lakásban, már a 4. emelésnél tar-
tunk. Helyes-e az a mentalitás, hogy
minél régebbi egy lakó, annál töb-
bet fizessen? Bár szociális lakás-
ként van nyilvántartva, a
tanácsosok luxuslakásokat emleget-

nek. Csakhogy egyszer sem jöttek
ki felmérni, miből áll a luxus. Üres
lakás szolgáltatás nélkül, a lépcső-
házban 8 éve elviselhetetlen pat-
kánytetemszag, az ember gyomra
felfordul, egerek rágnak a falakban,
a svábbogarakról ne is beszéljünk.
Parkolási lehetőség nincs, az E.ON
azt is „uralja”. Kértük, oldják meg
ezt a kérdést, hiába – írja Rávai
Réka. 
Sokan nem tudják fizetni a
300 euró fölötti lakbért

A Rávai család és a lakók éveken
át kérték, hogy változtassák meg a
lakások bérbeadásáról és a lakbér-
leti díjról szóló tanácsi határozatot,
hogy a szociális besorolásnak meg-
felelően kedvezőbb feltételek mel-
lett, alacsonyabb áron bérelhessék a
lakásokat, és hogy a hivataltól men-
jenek ki, mérjék fel a lakások álla-
potát, a tömbház problémáit, de
sajnos mindez senkit sem érdekelt. 

Több ízben adtak be kérvényt a
lakás megvásárlására, legutóbb
2020 decemberében, de azt a vá-
laszt kapták, hogy a lakások nem el-
adók, mert szociális lakások. Újabb
kérelmet adtak be, hogy akkor a
szociális lakások szintjére módosít-
sák, csökkentsék a bérleti díjat. Erre
azt válaszolták, hogy a bérleti díj
marad, ahogy a tanács meghatá-
rozta. 

– A régi lakók közül nagyon
sokan feladták, és elköltöztek, mert
hosszú távon nem tudták fizetni a
több mint 300 eurós lakbért. Mi,
akik maradtunk, nem tudjuk, med-
dig bírjuk még fizetni, főként, hogy
az emelkedéseknek nincs határa.
Egy fizetés nem elég a lakásköltsé-
gekre, hol vannak még a többi lét-
szükségleti kiadások? Gyerekeink

vannak, iskolai kiadások, számlák,
élelmiszer, gyógyszer, ruházat…
Kértünk kihallgatást Soós Zoltán
polgármester úrnál, de november
óta nem kaptunk időpontot – írja ol-
vasónk. 

Szociális lakás nem adható el
A lakásbérlettel kapcsolatos pa-

naszt, illetve a lakás megvásárlásá-
nak kérelmét levélben is eljuttatták
Soós Zoltán polgármesterhez, il-
letve a Locativ Rt.-hez. Kedvezőt-
len választ kaptak. A polgármester
válaszában az áll, hogy a 2012. évi
91-es és 152-es tanácsi határozat ér-
telmében ezek a lakások nem adha-

tók el, mert a város szociális lakás-
alapjának részét képezik, ugyanak-
kor az 1996. évi 114-es
lakástörvény 47. cikkelye értelmé-
ben sem adhatók el a szociális be-
sorolású lakások. 

Áldatlan és visszás helyzet,
ugyanis a város luxuskivitelezésben
felépített tömbházakat vásárolt meg
szociális lakások gyanánt, értelem-
szerűen szociálisan rászorulóknak,
azaz szerény anyagi helyzetű csalá-
dok lakásgondjainak megoldására.
És innen jön az ellentmondás: hon-
nan fizethet ki egy szociális rászo-
ruló a szociális lakásért havonta
több mint 300 eurót? Ennyiért az in-

gatlanpiacon is bérelhető hasonló,
jó minőségű lakás! Az akkori város-
vezetés úgy gondolta, hogy az általa
megvásárolt és szociális lakásoknak
kinevezett luxuslakásokért luxus-
bért határoz meg és kér el. Úgy lát-
szik, az érdekek e tömbházak
esetében is felülírták az óriási el-
lentmondást! Ugyanis a szociális la-
kások más tömbházakban valóban
szociális lakbérrel, 100-200 lejért
bérelhetők. S az ANL-s lakásokban
is sokkal kedvezőbbek a lakbérek. 

A Rávai család a szociális laká-
sért jelenleg 1280 lej házbért fizet,
amit április elsejétől újabb 10 szá-
zalékkal emelnek.

Szociális vagy luxuslakások?
(Folytatás az 1. oldalról)

Péter Ferenc: Több pénzt és nagyobb szerepet 
a megyei önkormányzatoknak!

Hétfőn a Romániai Megyei Tanácsok Országos Egye-
sületének (UNCJR) képviselői közösen tartottak megbe-
szélést Bukarestben, ahol részt vett Florin Cîţu
miniszterelnök és Cseke Attila fejlesztési miniszter is,
akikkel a helyi közigazgatás problémáiról és a költségve-
tési tervezet megalapozásáról tárgyaltak, valamint ezek
megszabására tettek javaslatot az egyesület képviselői. 

„A tegnapi találkozón megvitattuk az állami kiadások
hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását, hogy az év
folyamán a beruházások és megvalósítások idején ne
akadjunk fenn az intézmények fenntartási költségeinek el-
maradásával, de a helyi közigazgatási problémák megol-
dásával sem. Abban állapodtunk meg Florin Cîţu

miniszterelnökkel, hogy a megyei tanácsok szintjén kiszá-
mítható költségvetési stratégiával kell dolgoznunk a kö-
vetkező négy évben. Arra fogunk javaslatot tenni, hogy
miként növeljük a megyei tanácsok szerepét a megyében
történő fejlesztéseket illető döntéshozatalban” – emelte
ki Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, az
UNCJR alelnöke.

A találkozón részt vett Adrian-Ioan Veştea, a Brassó
Megyei Tanács, valamint az UNCJR elnöke, Emil Radu
Moldovan, a Beszterce-Naszód Megyei Tanács, Ilie Bo-
lojan, a Bihar Megyei Tanács, és Iulian Dumitrescu, a Pra-
hova Megyei Tanács elnöke is.

AMarosMegyeiTanácssajtóirodája

A lakosság alig több 
mint harmada oltatná be

magát
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint Romániában csupán

a lakosság 35 százaléka oltatná be magát a koronavírus ellen.
További 27 százalékuk még mérlegeli, hogy mit tegyen.

Az Avangarde közvélemény-kutató társaság január 15. és
17. között végzett, 3,5 százalékos hibahatárú telefonos fel-
mérése során a megkérdezettek 30 százaléka válaszolta, hogy
biztosan nem fogja beoltatni magát. A fennmaradó nyolc szá-
zalék nem adott választ a kérdésre. Az oltást igénylők ala-
csony aránya a koronavírus-oltással szembeni
bizalmatlanságra vezethető vissza. A megkérdezettek 39 szá-
zaléka válaszolta, hogy nem bízik a Covid–19 elleni vakcina
hatékonyságában. Ennél alacsonyabb, 37 százalék volt azok-
nak az aránya, akik bizalmuknak adtak hangot.

A megkérdezettek elsöprő többsége (77 százalék) vála-
szolta, hogy február 8-ától vissza kellene térni a jelenléti ok-
tatásra, valamint azt, hogy nem értenének egyet egy újabb
teljes karanténnal (79 százalék). Az esetleges teljes karantént
a megkérdezettek csupán 17 százaléka tartja helyesnek.

Romániában pénteken indult az oltási kampány második
szakasza, amelyben a 65 év fölöttiek, a krónikus betegségben
szenvedők, valamint a társadalom számára kulcsfontosságú
ágazatokban dolgozók kaphatják meg a koronavírus elleni vé-
dőoltást. Pénteken tulajdonképpen a jogosultak nyilvántar-
tásba vétele kezdődött meg, a beoltásuk csak hétfőtől indult.

Elégedetlenséget váltott ki az érintettek körében, hogy a
regisztrációs rendszer az első napokban többször is összeom-
lott. Vannak, akiknek többnapi kísérletezés után sem sikerült
feliratkozniuk. Az online feliratkozási felületet működtető
Különleges Távközlési Szolgálat (STS) hétfőn elismerte a
rendszer akadozását, és arra biztatta az érdekelteket, hogy
próbálkozzanak újra.

A szolgálat azt is közölte, hogy az oltási kampány péntek
délután indított második szakaszában hétfő délutánig több
mint 300 ezer személyt jegyeztek elő. Közülük közel 160
ezren 65 év fölötti idősek, 68 ezren 65 év alatti, krónikus be-
tegségben szenvedő személyek és 72 ezren a társadalom szá-
mára kulcsfontosságú intézmények alkalmazottai. Az
előjegyzések több mint felét maguk az érintettek kezdemé-
nyezték, kisebb részét a munkáltatók, és még kisebb részét a
háziorvosok. (MTI) 

Az Európai Bizottság sokadjára hagyja cserben 
a hagyományos nemzeti kisebbségeket

Az Európai Bizottság sokadjára
hagyja cserben a hagyományos nem-
zeti kisebbségeket, felháborító, hogy
a testület nem hajlandó semmilyen
nemzeti kisebbségvédelmi jogsza-
bályt alkotni annak ellenére, hogy a
Minority Safepack európai kezdemé-
nyezést közel másfél millió polgár tá-
mogatta – olvasható Gál Kinga, a
Fidesz-KDNP uniós parlamenti dele-
gációja elnökének hétfői, az MTI-hez
eljuttatott sajtónyilatkozatában.

A politikus szerint a bizottság nem
vette komolyan a kezdeményezést –
amelynek célja, hogy a nemzeti, etni-
kai és nyelvi kisebbségvédelem bizo-
nyos területei az európai uniós jog
részei legyenek – annak ellenére sem,
hogy hitelessége és polgárainak bi-
zalma forog kockán.

„Számtalanszor halljuk Vera Jou-
rová biztost a jogállamiságról, ember-
közeli unióról beszélni. Azonban

amikor ez végre megvalósíthatóvá
válna, a bizottság kihátrál, polgárai-
nak védelme pedig üres beszéd
marad” – hangsúlyozta.

Rámutatott, hogy „Európa csak
akkor maradhat igazán erős, ha erős
identitással rendelkező erős nemzetek
alkotják”. Hozzátette: az európai kul-
turális örökség védelmének hiánya és
feladása az európai identitás védelmé-
nek hiányát és feladását eredménye-
zi.

Gál Kinga tájékoztatott, hogy az
Európai Parlament Kisebbségi Mun-
kacsoportjának vezetősége nevében –
számos képviselő támogatásával – le-
velet intéz az üggyel kapcsolatban az
Európai Bizottság elnökéhez és alel-
nökéhez.

Vincze Loránt, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség uniós parla-
menti képviselője a testület hétfői ple-
náris ülésének a kulturális örökség

európai évéről szóló vitájában hang-
súlyozta: a kulturális örökség támo-
gatása az EU alapvető feladata, mert
meghatározó szerepe van a jövő ala-
kításában.

A nemzeti kisebbségek és nyelvi
csoportok számára azonban a kulturá-
lis javak megőrzése és továbbörökí-
tése nap mint nap áldozatot követel,
annak ellenére, hogy nyelvükkel és
hagyományaikkal évszázadok óta
gazdagítják Európát – jelentette ki.

Mint mondta, a múlt év optimiz-
mussal zárult, mivel az Európai Par-
lament elsöprő többséggel támogatta
a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezést, azonban az Európai
Bizottság lényegeben elutasította azt,
így elmulasztva egy kiváló lehetősé-
get arra, hogy intézkedésekkel tegyen
tanúbizonyságot e téma iránti elköte-
leződéséről, hátat fordítva az őshonos
kisebbségek ügyének. (MTI) 



Erről jut eszembe
A napokban talán a COVID-19 elleni védőoltás a leggyakoribb be-

szédtéma tájainkon. Hogy kik akarnák beoltatni magukat és miért, kik
nem, és miért nem, miért nehéz feliratkozni a II. szakaszra, miért aka-
dozik vagy lassul időnként a folyamat, hogy ki melyik vakcinát kapja
meg, és miért nem a másikat, hogy mitől izmos az elnök karja, a régi-
nek meg mitől nagy a hasa, és így tovább a végtelenségig. Alighanem
sok más országban is hasonló a helyzet, viták, értetlenségek, összeug-
rasztások, álhírek tömkelege tarkítja a járványkampányt. A mai napon
viszont minden bizonnyal bármely más ügynél, eseménynél nagyobb
figyelmet összpontosít a világ az Amerikai Egyesült Államok új elnöke,
Joe Biden beiktatására. Az azonban, aki az amúgy is mindig komoly
érdeklődést kiváltó ceremóniát rendkívülivé tette, és az egész robba-
násig feszülő szituációt kiprovokálta, a választási eredményt elismerni
nem akaró korábbi elnök, Donald Trump nem lesz jelen az ünnepsé-
gen. Legalábbis mindenki így tudja. De mit lehet biztosra tudni ma-
napság?! Ezért is árasztotta el már napokkal korábban Washingtont
a Nemzeti Gárda huszonötezer katonája és még számos karhatalmi
erő, akiket azért vontak össze, hogy bármilyen erőszakos cselekedetet
megelőzzenek, elhárítsanak. A Capitolium ostromának, a terror január
6-i tombolásának többé nem szabad megismétlődnie. Önkéntelenül
eszembe jut, hogy amikor A kijelölt elnök című amerikai tévésorozatot
először láttam, arra gondoltam, milyen képtelen fikció, és mennyire
elrugaszkodott a valóságtól az ötlet, miszerint a Capitolium felrob-
bantásával pillanatok alatt az Államok teljes politikai elitjével végez-
nek, és hirtelen ott áll a nagyhatalom törvényes vezetők nélkül. Íme,
igazából semmi sem képtelenség. Hála istennek a valóság most nem
volt olyan tragikus, mint a televíziós drámában, „csak” öt halottja
volt a mostani összecsapásoknak, és magas rangú politikus, tisztség-
viselő nem is vesztette életét, mégis döbbenetes, ami történt. Vizsgálták
a külső beavatkozás vagy szervezés lehetőségét is, de mindeddig erre
utaló jeleket, bizonyítékokat nem találtak. Maradt a belső terroriz-
musra vonatkozó feltételezés. A vizsgálatok folytatódnak. Valószínűleg
a történések felgöngyölítése hosszas folyamat lesz. Az USA pedig so-
káig kába lesz mindattól, amit megélt. Trump eltűnik-e a süllyesztő-
ben? Holtbiztos válasz erre a kérdésre sem adható, de nem hinném,
hogy valaha is elnök lehetne még egyszer. Feltéve, ha azok is így gon-
dolják, akiktől az ilyen dolgok függeni szoktak. Tény, hogy Biden nehéz
örökséggel kezdi elnökségét. Már beiktatása napján kénytelen tucatnyi
elnöki rendeletet kiadni, hogy visszafordítsa a távozó Trump legvita-
tottabb intézkedéseit. A leendő kabinetfőnök, Ron Klain a Fehér Ház
stábjához intézett körlevélben azt jelzi, hogy az első rendeletek között
szerepel a távozó republikánus elnök által egyes iszlám országokkal
szemben elrendelt beutazási tilalom feloldása, újracsatlakozás a pá-
rizsi klímamegállapodáshoz és a diákhitel-visszafizetések szünetelte-
tésének meghosszabbítása is. Joe Biden azt tervezi, hogy kötelezővé
teszi a maszkviselést minden szövetségi intézményben és az államok
közötti utazásokra vonatkozóan. A demokrata párti elnök az éghajlat-
változással és az egészségügyi ellátás bővítésével kapcsolatos rende-
leteket is alá fog írni. Az elnök második hivatali napján a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatban az iskolák és vállalkozások új-
raindítását, valamint a kiterjedt tesztelés beindítását célzó rendeleteket
ír majd alá, január 22-én pedig utasításba fogja adni, hogy a dolgozó
családok érdekében haladéktalanul lépjenek fel a gazdasági válság
okozta károk enyhítésére is. Ne folytassuk, mindig, mindenhol gyanús
a túl sok ígéret. Kies hazánkban is mennyi jót és szépet vetített előre
a választások után összeállt kormányzás, és mi lett belőle! (N.M.K.)

V annak tárgyak, amelye-
ket észrevétlenül hulla-
tunk el az idő

útvesztőjében, évekig vagy akár
évtizedekig sem vesszük észre hiá-
nyukat, hogy aztán egy váratlanul
felvillanó kép, egy meglepetés-
szerű helyzet hatására egymáshoz
illeszkedő emlékdarabkákban tér-
jenek vissza hozzánk. Egy fagypont
alatti délelőttön egy meggyszínű
zsebrádió ajándékozott meg ezzel
a tapasztalattal. Őszülő, kerek
arcú férfi tartotta a kezében a la-
kótelepi sétány elnéptelenedett
padjainak egyikén, néha csavart
egyet valamelyik gyűszűnyi gom-
bon, majd derűs nyugalommal fe-
ledkezett újra bele az apró
szerkezetből áradó hangokba. Egy
nyolcvanas évekbeli piros táskará-
dió jutott eszembe a csendéletszerű
jelenetről, édesapám legfontosabb
becsomagolnivalója, ha tenger-
parti nyaralásra vagy bárhova
máshova indult a család. Júliusi,
augusztusi estéken ez a készülék je-
lentette a legfőbb szórakozást az
üdülőtelepek sportközvetítésre
éhes férfinépe számára. Nem

tudom, mikor és hogyan lépett ki a
mindennapjainkból az a rádió, de
az biztos, hogy az emlékraktárom
mélyén a gondtalan, meleg napok
elmaradhatatlan tartozékaként lel-
tározódott el. Érdekes módon a mí-
nusz fokokban üldögélő férfi is ezt
a hangulatot idézte fel bennem.
Nem lehetett nem megszólítani.
Jobb híján a pontos időről érdek-
lődtem, magyarázatképpen azt is
hozzátéve, hogy lemerült a mobil-
telefonom. 

– Húsz perc múlva 12. Mindjárt
jönnek a hírek. Foglaljon helyet,
ha nem siet – érkezett a szívélyes
válasz.

– Nem hideg a pad? – kérdez-
tem, de közben már le is teleped-
tem.

– Ugyan – mosolyodott el új-
donsült beszélgetőtársam. – Ilyen-
kor ez enyhe időnek kellene
számítson. Akik emlékeznek a múlt
századi januárokra, februárokra,
tudják. Régen mínusz 10 foknál
kezdődött az igazi tél, akkor érez-

tük csak, hogy élünk. Iskola után,
ha megvoltunk a leckékkel, estig
szánkózhattunk, és sosem fáztunk
meg. Most el kell utazni a he-
gyekbe, ha szeretnénk látni bár tér-
dig érő havat. Száraz vagy
pocsolyás telek nem is voltak akko-

riban, sem később. Egyszer, a
nyolcvanas években 35 fok alá is
lement a hőmérő itt, Marosvásár-
helyen, igaz, akkor a forgalmat is
leállították, szó szerint megder-
medt a város. De plusz fokok soha-
sem voltak ebben az időszakban, és
ez így volt jó, így volt természetes.
Suhanckoromban sokszor néztem
sóvárogva a Ligetben hokizó bará-
taimat. Szaladtak mindig a fiúk az
edzőhöz, és kérdezték, megvan-e a
mínusz 15 fok, mert akkor igazán
jó a jég. Rendszerint megvolt, sik-
lottak is a korcsolyák akadálytala-

nul, mintha tükör lett volna alat-
tuk. Engem féltettek a szüleim, nem
engedtek jégkorongozni, de a téli
sportok, különösen a hoki iránti
rajongásom azóta is megma-
radt.

Pár percre csend telepedett kö-
zénk, talán a pálya szélén rosto-
koló hajdani kamasz tiszteletére. A
villanásnyi múlt azonban nem
zökkentette ki a férfit az eszmecse-
réből. 

– Most valahogy finnyásabbak,
fázósabbak lettek az emberek,
főleg a fiatalok – szólalt meg újra.
– Nem is csodálkozom, hiszen vé-
kony dzsekiben, bokánál feltűrt
nadrágban járnak, csurdé a láb-
száruk télen is. Sajnos, leáldozott
a jó meleg gyapjúzoknik ideje,
pedig azok a legnagyobb fagyban
is melegen tartották a viselőjüket.
Az irhabundáról nem is beszélve.
Mit csináljunk, ilyen ez a modern
világ. A televízióban is szibériai hi-
deget emlegetnek, pedig az nem
mínusz 8, 9 foknál kezdődik, in-

kább 30-nál, 40-nél, de akár 60 is
lehet.

– Gyakran szokott így kiülni, rá-
diózni? – kíváncsiskodtam.

– Amikor csak tehetem. Nekem
ez a legjobb szórakozás – mosolyo-
dott el a békésszürke tekintet. – A
tévé egyre jobban fáraszt, nemcsak
a szememet, az agyamat is kiké-
szíti. Annyi benne a rossz hír, a le-
hangoló vélemény. De ez a kicsi
szerkentyű megnyugtat. Fiatalabb
koromban sokáig kamionsofőr vol-
tam, jártam az országot, gyakran
hetekig nem jutottam haza. Azokon
az utakon is a rádió volt az egyet-
len társam, és manapság is vele
értek szót a legjobban. – Beszélge-
tőtársam nevetésében volt valami
leheletnyi szomorúság, talán ez
tartott vissza attól, hogy a család-
járól érdeklődjem. Különben is
megkezdődött a híradó, ideje volt
fennebb tekerni a kis készüléken a
hangerőt. Meghitt csendben követ-
tük a tájékoztatást, aztán lassan el-
köszöntem. A zsebrádiós
udvariasan hajtotta meg magát,
aztán újra elmerült a tenyérnyi do-
bozba zárt világban.

Régmúlt fagyok dicsérete

Csütörtökön este bemutatták a Samsung új csúcste-
lefonjait, a Galaxy S21 családot. Ilyenkor természetes,
hogy a konkurencia megpróbálja megtalálni és érte-
lemszerűen világgá kürtölni az új termék gyenge pont-
jait. Azonban ebben az esetben nem kellett sokat
kutassanak, mert a koreai vállalat el is mondta, hogy
melyek a támadásra alkalmas pontok. 

Kicsivel több mint 3 hónapja mutatták be az új 
Iphone-okat, amelyek dobozában már nem volt benne
sem a töltőfej, sem a fülhallgató, kiegészítő gyanánt
mindössze egy adatkábelt kapott a vásárló. Ekkor min-
denki elkezdte szidni az almás céget. Értelemszerűen
az amerikai techóriás nem mondta ki nyíltan, hogy a
nagyobb profitszerzés vagy a kiadások csökkentése
céljából tette meg ezt a lépést, ehelyett a környezetvé-
delem takarója alá bújt, és azzal érvelt, hogy így keve-
sebb műanyag kerül forgalomba, és mivel kisebb a
doboz, egyúttal több eszközt lehet elszállítani. Azt
egyáltalán nem hangoztatták, hogy aki esetleg most
veszi meg az első Iphone-ját vagy éppen nincs otthon
töltőfeje és fülhallgatója, akkor kénytelen lesz venni,
és az eredetit fogja választani, mert egyrészt az em-
berek nagy része jobban bízik az eredetiben, másrészt
már volt rá példa, hogy az utángyártott kiegészítőket
nem fogadták el az Apple termékei. Összeségében az
Apple-nek nagy valószínűséggel a fő célja az volt,
hogy még nagyobb profitra tegyen szert, ezért vette ki
a töltőfejet és a fülhallgatót, hiszen nagyon is tisztában
volt azzal a ténnyel, hogy a töltőrészt meg kell venni a
telefon mellé, és akinek szüksége van fülhallgatóra, az
azt is meg fogja venni, vagy egyenesen vesz egy Air-
podsot, ami a cég vezeték nélküli fülhallgatója, ame-
lyen még többet tudnak nyerni. A környezetvédelem
csak egy mondvacsinált ok lehetett, hiszen a kiegészí-
tőket legyártják, sőt még különcsomagolás is kell
nekik, tehát ki lehet mondani, hogy még több hulladék
lesz. Azzal pedig, hogy a telefon doboza kisebb lett,
szintén ők nyertek, hiszen egyrészt olcsóbb az előál-
lítás, másodrészt pedig egy szállítmányba több eszköz
befér, tehát ebből a szempontból nagyon csökken a
logisztikai költség.

Lehet az Apple-re ujjal mutogatni, és lehet azt mon-
dani, hogy mindig csak nyerni akarnak, lehetőleg
minél többet. Ezek a kijelentések teljesen igazak,
azonban ki nem szeretne több pénzt keresni, melyik
vállalatvezető elégedne meg a kisebb profittal, amikor
ott lebeg a szeme előtt a nagyobb bevétel lehetősége?
Egyértelmű és észszerű, hogy mindenki a nagyobbat,
a szebbet és a jobbat választaná, mert ilyenek az em-
berek. Ellenben nem etikus dolog valakit szidalmazni
egy olyan lépésért, amiről tudjuk, hogy mi is el fogjuk
követni, méghozzá a közeljövőben.

Az almás cégnek mindig voltak furcsa kezdemé-
nyezései, amit az elején furcsálltak a konkurens cégek
és a fogyasztók is, de aztán elfogadták, megszokták,
és mostanra már az lett a normális. Elég csak a jack

portra gondolni, ami először az Iphone-nál tűnt el, ké-
sőbb viszont a többi gyártó telefonján sem kapott már
helyett. Holott a vállalatok nagy többsége hallani sem
akart arról, hogy megváljon a fülhallgatóaljzattól.
Aztán mégis.

Az okostelefonok piacán mindig is a Samsung és az
Apple között volt a legnagyobb és legkiélezettebb a
verseny. Az előbbi pedig most elkövetett egy óriási
baklövést ebben a harcban, ez persze egyáltalán nem
azt jelenti, hogy ezzel elveszítette volna a háborút, de
egy csatát mindenképpen. Ősszel a Samsung egy ko-
moly marketingkampányt épített arra, hogy ők adnak
töltőt a telefonnal, és ez benne van a dobozban (szem-
ben az Apple-lel). Január 14-én pedig a bemutató al-
kalmával közölték, hogy ők sem adnak töltőt a
telefonnal, valamint a fülhallgató is kimarad. A két
lépés között 3 hónap telt el, így most nem csoda az,
hogy mindenki a koreai óriáson nevet. Némiképpen
megérdemelte. Ettől azonban nem fog csökkeni az el-
adása, az új Samsung zászlóshajókat úgy fogják venni,
mint a cukrot, az Iphone-ok eladása sem csökkent. Fel-
vetődhet a kérdés, hogy miért vették ki a már említett
kiegészítőket? A profit miatt. Rájöttek, hogy anyagilag
kifizetődő, hogy furcsán nézzenek rájuk, az extra be-
jövetel kárpótolja őket. Továbbá a Samsung kivette az
SD-kártya-foglalatot is, tehát nincs lehetőség a tárhely
bővítésére. Van, akinek ez fájó pont, de az igazság az,
hogy 128, 256 vagy 512 GB-ba nem nehéz beférni.
Azonban az első Iphone-ok idején ezzel is fikázták az
almás vállalatot. 

Összeségében az Apple megint tett egy lépést, amit
a többi gyártó követni fog, hiszen nagy valószínűség-
gel idővel másoknak is „vékonyabb” lesz a doboza. Az
emberek többségének van már otthon töltőfeje és fül-
hallgatója is, de mindig lesz olyan személy, akinek
nincs, és azok meg fogják vásárolni, ezzel pedig még
több pénzt fognak a techcégek zsebébe nyomni. Sajnos
vagy nem sajnos, nemsokára ez lesz az új normális, és
a vásárlók kénytelenek lesznek megszokni. 

Mit csináltál, Samsung?
Avagy az egyik tizenkilenc, a másik 

egy híján húsz
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Az Európai Bizottság elindította az új európai
Bauhaus projekt tervezési szakaszát

Az Európai Bizottság hétfőn hivatalosan elindította
az épületek energiahatékonyságát javítani hivatott új
európai Bauhaus-kezdeményezés tervezési szakaszát.

A környezetvédelmi, gazdasági és kulturális projekt
a testület tavaly októberben bejelentett épületkorsze-
rűsítési stratégiájának keretében indult el, amelynek
célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának és az
energiaszegénységnek a mérséklése. A több tudo-
mányt és szakterületet érintő kezdeményezés kereté-
ben folyó munkát egy külső szakértőkből, köztük
tudósokból, építészekből, tervezőkből és formaterve-
zőkből, művészekből és a civil társadalom képviselő-
iből álló tanácsadó testület irányítja. 

A projekt keretében 2021 nyaráig, széles körű rész-
vételen alapuló, közös alkotási folyamat zajlik. 2022-
ben az uniós bizottság első körben, uniós források
nemzeti és regionális szintű felhasználása révén, öt
Bauhaus-központból álló európai hálózat kiépítését
kezdi meg a tagállamokban, ennek érdekében még
idén ősszel pályázati felhívásokat tesz közzé. A ter-
vezési szakasz egyik elemeként idén tavasszal a bi-

zottság első alkalommal hirdeti meg az új Európai
Bauhaus-díjat.

A hétfőn elindított tematikus weboldalon nem csak
művészek, dizájnerek, mérnökök, tudósok, vállalko-
zók, építészek, diákok, hanem bármely más érdeklődő
is megoszthatja az új európai Bauhaus szempontjából
inspiráló eredményeket, az arra vonatkozó elképzelé-
seiket, hogy hogyan kellene alakítani az új koncepciót,
valamint a témával kapcsolatos aggályokat és kihívá-
sokat.

A Bauhaus művészeti mozgalmat Walter Gropius
alapította a németországi Weimarban, az első világhá-
ború befejezését követően. A mozgalom nem sokkal
megalapítása után nemzetközivé vált, új megközelí-
tésbe helyezve az építészet, dizájn és művészet vilá-
gát. A Bauhaus progresszivitása hozzájárult az ipari
társadalomba és a 20. századba való társadalmi és gaz-
dasági átmenet szó szerinti formálásához. A Bauhaus
művészeti iskola munkatársa volt volt Moholy-Nagy
László fényképész és konstruktivista festő is, illetve
Breuer Marcell építész. (MTI)

Szerkeszti: Benedek István

Csökkenő foglalkoztatottság, növekvő munkanélküliség 
a járvány időszakában

Erdélyben 2020 októberében
1979,7 ezer főt tett ki az alkalma-
zásban állók száma, mely az előző
év azonos időszakához képest
1,7%-os, azaz 33,3 ezer főnyi csök-
kenést jelent. A csökkenés elsősor-
ban az ipart és az építőipart érintette
(–3,1%), másodsorban a szolgálta-
tási szektort, miközben a mezőgaz-
daságban alkalmazottak száma
enyhén növekedett.

2020 októberében az egy főre eső
nettó átlagkereset Erdélyben 3113
lej volt, mely az előző év októberé-
hez képest 8,2%-os (237 lejes) nö-
vekedést jelent. Székelyföldön
2615 lej (3,8%-os növekedés), Par-
tiumban 2749 lej (5,8%-os növeke-
dés), Közép-Erdélyben pedig 3679
lej (11,3%-os növekedés) volt októ-
berben a nettó átlagkereset (és az
éves növekedés).

A regisztrált munkanélküliek
száma 2020 októberében 84,6 ezer
fő volt Erdélyben, egy év alatt
25,8%-kal nőtt az álláskeresők
száma.
Alkalmazottak száma

Az alkalmazásban állók száma
Romániában 2020 októberében
4926,4 ezer főt tett ki, mely az
előző év azonos időszakához képest
1,3%-os, 62,7 ezer főnyi csökkenést
jelent. Erdélyben ennél valamivel
nagyobb, azaz 1,7%-os volt az egy
év alatti csökkenés: az alkalmazás-
ban állók száma 1979,7 ezer főt tett
ki októberben.

Erdélyben az alkalmazottak
56,9%-a a szolgáltatási ágazatok-
ban, 40,7%-a az iparban és az épí-
tőiparban, 2,4%-a a
mezőgazdaságban és az erdőgaz-
dálkodásban volt foglalkoztatva az
októberi adatok szerint. Az ipari és
az építőipari foglalkoztatottság a ta-
valy októberhez viszonyítva mint-
egy 26 ezer fővel csökkent (–3,1%),
a szolgáltatási szektorban alkalma-
zottak száma pedig 7,7 ezer fővel (–
0,7%). A mezőgazdaságban és az
erdőgazdálkodásban a foglalkozta-
tottság egy év alatt néhány száz
fővel nőtt.

A jelentős arányban magyarlakta
régiók közül a Partiumban volt a
legnagyobb az alkalmazottak szá-
mának apadása (–2,1%), Székely-
földön –1,3%, Közép-Erdélyben
pedig –0,4%.

Az adatok értelmezéséhez fontos
figyelembe venni, hogy a járvány

alatti időszakban sokan – elsősor-
ban a turizmusban, a vendéglátás-
ban és más szolgáltatási
ágazatokban – úgy vesztették el a
munkájukat, hogy munkaadójuk
nem bocsátotta el őket, hanem ál-
lami kompenzáció fejében alkalma-
zotti jogviszonyukat megtartotta (a
kényszerszabadság intézményén
keresztül vagy csökkentett munka-
rendben), annak ellenére, hogy
tényleges munkát nem vagy alig vé-
geztek. Ők a fenti statisztikákban
alkalmazottként szerepelnek.
Nettó keresetek

Romániában 2020 októberében
az országos egy főre jutó nettó át-
lagkereset 3343 lej volt, mely a
2019 azonos hónapjához képest
7,3%-os növekedést mutat. Az or-
szágos átlaghoz képest valamelyest
elmaradt az erdélyi nettó átlagkere-
set, amely 3113 lej értékű (8,2%-os
bővülés). Ennek az elmaradásnak
az oka a bukaresti nettó átlagkereset
(4243 lej), amely kiemelkedően
magas Románia többi részéhez vi-
szonyítva, így felfelé téríti a romá-
niai átlagot.

2020 októberében az összes al-
kalmazott 3113 lejes nettó átlagke-
resetétől valamivel alacsonyabb
átlag jellemezte a mezőgazdaságot
(2657 lej), az ipart és az építőipart
(2990 lej), míg a szolgáltatási ága-
zatban magasabb (3230 lej) volt a
nettó átlagkereset. 2019 azonos hó-
napjához képest a nagyobb arányú
keresetemelkedés a szolgáltatás- és
az iparszektorokat jellemezte Er-
délyben (8,3% mindkét ágazatban).
A mezőgazdaság-, az erdőgazdálko-
dás-, a halászatszektorban 3,6%-os
volt a növekedés.

A szükségállapot bevezetése után
a nettó átlagkereset csökkenése áp-
rilisban volt megfigyelhető, 138 lej-
jel kevesebb összeget vihettek haza
a kereseti statisztikában számba vett
erdélyi alkalmazottak márciushoz
képest. A júniusi átlagkereset már
enyhén meghaladta a márciusit. A
járvány alatti időszak kereseti sta-
tisztikáinak értelmezéséhez figye-
lembe kell venni, hogy a számításba
nem kerülnek be – vagyis az átlagos
értéket nem húzzák le – azok, akik
ideiglenesen fizetés nélküli szabad-
ságra kerültek, ennyiben tehát ez a
statisztika is kedvezőbb képet mu-
tathat a valóságnál.

2020 októberében Erdély régiói

közül Közép-Erdélyt jellemzi a leg-
magasabb nettó átlagkereset, 3679
lej. A magas átlag mögött Kolozs
megye kiemelkedő keresetei állnak
(átlagban 3968 lej), a szolgáltatás-
szektor a 4239 lejt is elérte, ezt kö-
veti az ipari szektor (3385 lej) és a
mezőgazdaság (2962 lej). A Parti-
umban 2749 lejt vitt haza átlagosan
egy személy. Székelyföldön 2615
lej volt az októberi nettó átlagkere-
set, amely 498 lejjel maradt el az er-
délyi átlagtól, annak 84%-át tette ki.
A lemaradás az iparban alkalmazot-
tak esetében jelentős (az erdélyi
átlag 80%-át teszi ki), a szolgáltatá-
sok esetében 87%, a mezőgazda-
sági, az erdőgazdálkodási
ágazatban pedig 83% ugyanez az
arány.

Regisztrált munkanélküliek
száma és munkanélküliségi
ráta

Romániában a regisztrált munka-
nélküliek száma 285,7 ezer főt tett
ki 2020 októberében, mely 10,4%-
kal nőtt a tavalyi év azonos idősza-
kához képest. Erdélyben a
regisztrált munkanélküliek száma

84,6 ezer fő volt, amely az előző év
azonos időszakához képest 25,8%-
kal emelkedett (abszolút értékben
17,4 ezer fő), ami jóval az országos
átlag felett van. A múlt évben már-
ciusig a regisztrált munkanélküliek
számának csökkenését, augusztusig
növekedését, ezt követően pedig a
stagnálását figyelhettük meg.

Látható, hogy az alkalmazottak
száma nagyobb mértékben (33 299
fő) csökkent, mint amennyit nőtt a
munkanélkülieké (17 360 fő).
Ennek oka az lehet, hogy a járvány
időszakában a munkájukat hivata-
losan is elvesztettek jelentős része
még „kivár”, nem jelentkezik be a
munkanélküli-ellátórendszerbe,
például azért, mert a fertőződéstől
tartva nem kezd bele az ügyinté-
zésbe, vagy mert úgy gondolja, ér-
demes kivárni a pandémia végét.

Az előző év októberéhez viszo-
nyítva Erdély minden régiójában
nőtt a regisztrált munkanélküliek
száma. Közép-Erdélyben 13,5%,
Székelyföldön 32%, Partiumban
46,5% volt a regisztrált munkanél-
küliek számának növekedése a ta-
valyi év azonos időszakához képest.

Említésre méltó a nemek közötti
eltérés: míg a férfiak körében
„csak” 18,6%-kal, addig a nők ese-
tén 33,3%-kal nőtt októberre a re-
gisztrált munkanélküliek száma az
előző év októberéhez képest. Ez az
adat arra utalhat, hogy a járvány
munkaerőpiaci vesztesei Erdélyben
– is – elsősorban a nők lehetnek.

A munkanélküliségi ráta – mely
a regisztráltak arányát a gazdasági-
lag aktív népességhez1 méri – or-
szágos átlaga 3,3%-ot mutatott
2020 októberében. A korábbi év
azonos időszakához képest orszá-
gos szinten 0,3% ponttal nagyobb
a munkanélküliségi ráta. Erdély-
ben ennél alacsonyabb ez az érték
(2,7%), de a növekedés nagyobb
(2019 októberéhez képest 0,55%
pont).

Erdélyen belül a legmagasabb
munkanélküliségi ráta Székelyföl-
dön figyelhető meg (4,7%), amely
1,15% ponttal nagyobb a tavalyi
évhez viszonyítva. (közlemény)

1 Gazdaságilag aktív népesség:
ide tartoznak a civil foglalkoztatot-
tak és a munkanélküliek.

Létrejött a világ negyedik 
legnagyobb autógyártója

Az olasz–amerikai Fiat Chrysler Automobiles (FCA) és a francia PSA
autóipari konszern egyesülésével a világ negyedik legnagyobb autóipari
vállalata alakult meg a hét végén. A most véglegesített egyesülést egy
évnél is hosszabb ideig tartó tárgyalási és engedélyeztetési folyamat
előzte meg. A két vállalat 2019 őszén jelentette be egyesülési szándékát,
az Európai Bizottság pedig tavaly decemberben adta végső áldását az
egyesülésre. A világszerte 400 ezer alkalmazottnak munkát adó új kon-
szern a Stellantis N.V. nevet viseli, és 14 autómárkát gyárt, köztük a Fiat,
Chrysler, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati és Alfa Romeo márkákat is.
(MTI)



Óriásit fejlődtek a tanárok és a diákok digitális készségei
Nehézségek és pozitívumok az online oktatásban
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Sajnos elég sok olyan hátrá-
nyos helyzetű diák van, akik
nem tudtak csatlakozni az on-
line órákhoz. Vannak gyakor-
lati tantárgyak, amelyeket
lehetetlen a számítógépnél
oktatni, ezenkívül óriási kihí-
vást jelent a pedagógusoknak
a diákok értékelése, ugyanis
nem látják a részeredménye-
ket, csupán egy végterméket,
amiről nem tudhatják, való-
ban önálló munka eredmé-
nyeképpen született-e vagy
sem – mutattak rá a felme-
rülő problémákra az oktatás
terén dolgozó szakemberek
azon az online kerekasztal-
beszélgetésen, amit a napok-
ban a Transindex.ro
szervezett Az online tanítás
színe és fonákja címmel. A
számos negatívum mellett
azonban pozitív hozadékai is
vannak a lassan egy éve tartó
online oktatásnak, például
rengeteget fejlődtek a diákok
és a tanárok digitális kész-
ségei, és amennyiben a digi-
talitás nyújtotta eszközöket
sikerül majd megfelelőkép-
pen beépíteni a jelenléti okta-
tásba, az sokkal
élménydúsabb, hatékonyabb
lehet a diákokra nézve.

A több mint másfél órás beszél-
getésen Vig Emese és Tőkés Hunor
házigazdák Váradi Izabellával, az
Oktatási Minisztérium Országos
Oktatáspolitikai és Értékelési Köz-
pontjának tanácsosával, Popa Már-
tával, a kolozsvári János Zsigmond
Unitárius Kollégium igazgatójával
és Ferencz-Salamon Alpárral, a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének országos szakmai
alelnökével próbálták körbejárni a
lassan egy éve tartó online oktatás
különböző vetületeit.

A kerekasztal-beszélgetésre nem
sokkal azután került sor, hogy a ha-
tóságok bejelentették, február 8-án
újra elindulhat a jelenléti oktatás a
tanintézetekben az úgynevezett sze-
maforrendszer szerint, azaz az
egyes településeken a járványhely-
zet alakulásának függvényében
zöld, sárga vagy vörös forgató-
könyv alapján. Ennek kapcsán el-
hangzott, a szülők nagyon
szeretnék, ha mielőbb visszakerülne
a megszokott kerékvágásba a taní-
tás, Popa Márta azonban rámutatott,
bár örül, hogy körvonalazódik az is-
kolába való visszatérés lehetősége,
hiszen a szemtől szembeni diák-
tanár, illetve diák-diák kapcsolatot
nem lehet helyettesíteni, fokozottan
oda kell figyelni a biztonságra,

ugyanis így is pedagógushiány áll
fenn, és ha megfertőződik egy kol-
léga, a helyettesítését nem pár
napra, hanem legkevesebb két hétre
kell megoldani. Ugyanakkor van-
nak tantárgyak, amelyeket nagyon
nehéz maszkban oktatni, például az
irodalomtanároknak óriási kihívás
öt-hat órán át szinte megállás nélkül
maszkban beszélni. Váradi Izabella
hozzátette, a sárga forgatókönyv
számos fennakadást okoz, nagyon
nehéz megszervezni a programját
például egy angoltanárnak, akinek
be kell mennie a tanterembe egy
elemi osztályhoz, majd utána rög-
tön online órát kell tartania. Fe-
rencz-Salamon Alpár szerint a
lassan egy éve tartó helyzetet legin-
kább a kiszámíthatatlanság jelle-
mezte, ugyanis egyik hétről a
másikra változtak a dolgok, és a
legnagyobb kihívás az volt, hogy
ehhez alkalmazkodni próbáljanak a
pedagógusok és a diákok. 

– Az oktatási stratégiánk nagyon
sokat módosult március óta, és ez
ennek a helyzetnek az egyik pozití-
vuma. Tavaly tavasszal gyakorlati-
lag egyik pillanatról a másikra a
nyakunkba szakadt ez a helyzet, és
valamit kellett kezdeni vele. Olyan
kollégák részéről tapasztaltunk nyi-
tottságot a digitális eszközök hasz-
nálata iránt, akik azelőtt hallani sem
akartak róla. A pedagógusok egy-
mástól lestek el módszereket, a po-
zitív tapasztalatokat megosztották
egymással, és közösen igyekeztünk
megoldásokat találni a helyi, isko-
laszintű problémáinkra – tette szóvá
az RMPSZ országos szakmai alel-
nöke.

Váradi Izabella hozzátette: olyan
körülmények között, amikor volt
egy folyamatos lépéshátrány, azaz
gyorsabban láttak napvilágot a mi-
niszteri rendeletek, kormányrende-
letek, mint ahogy azoknak az
előírásait hatékonyan gyakorlatba
lehetett volna ültetni, nagyon nehéz
volt úgy eljárni, hogy mindenkinek
jó legyen. Ugyanakkor más-más
helyzetek, problémák merültek fel
az egyes oktatási szinteken, például
egy matematikatanár megfeszített
erővel dolgozik, tanít, dolgozatokat
javít, érettségire készít fel a képer-
nyő előtt ülve, az óvónők viszont
gyakorlatilag eszköztelenek, hiszen
a kisgyerekeket a legnagyobb igye-
kezetük ellenére sem tudják több
mint tíz percnél hosszabb ideig a
képernyő előtt tartani.
A központi szabályozás 
helyett a helyi megoldások 
bizonyultak célravezetőnek

Bár a szaktárca igyekezett szabá-
lyozni az online oktatás menetét, a
beszélgetésen részt vevő szakembe-
rek egyetértettek abban, hogy nem

kívánatos, hogy mindent részlete-
sen szabályozzon a minisztérium,
ugyanis bebizonyosodott, hogy
ebben a helyzetben is inkább az
alulról jövő, helyi, saját problé-
mákra választ nyújtó megoldások
voltak életképesek.

Mint elhangzott, a szabályozások
mellett az ezek gyakorlatba ülteté-
séhez szükséges feltételek megte-
remtésében a pedagógusok
magukra maradtak, sokan kénytele-
nek voltak saját zsebből beruházni
annak érdekében, hogy eleget tud-
janak tenni az új digitális munka-
rendnek. Ugyanakkor azt sem
oldották meg központi szinten,
hogy azok a pedagógusok, akiknek
tanfolyamokra volt szükségük
ahhoz, hogy elsajátítsák a megvál-
tozott munkához szükséges digitális
tudást, ezekhez hozzáférjenek.
Nem tiltani kell, hanem 
okosan használni

A szakemberek ugyanakkor
abban is egyetértettek, hogy a digi-
tális eszközök nyújtotta lehetősége-
ket a továbbiakban is ki kellene
aknázni, akkor is, amikor majd
visszatérnek a jelenléti oktatáshoz.
Popa Márta szerint rengeteget fej-
lődtek a pedagógusok digitális ké-
pességei, és ha ezekkel a
módszerekkel kiegészítik majd a ré-
gieket, azzal mindenképpen jól jár
tanügyi rendszer. A pedagógusok-
nak el kell ismerniük, hogy szükség
van ezekre a digitális eszközökre,
módszerekre ahhoz, hogy jobban le
tudják kötni a diákok figyelmét.
Hasonlóképpen vélekedik Váradi
Izabella is, aki szerint a tiltás helyett

inkább meg kell tanítani a gyereke-
ket arra, hogy okosan használják a
digitális eszközöket. Mint mondta,
őt nem zavarja, ha óra közben a di-
ákjai a telefonjukat használják,
amennyiben a tananyaggal kapcso-
latos részletekre keresnek rá, hiszen
azt jelenti, érdeklődnek a téma
iránt. A jelenléti oktatáshoz vissza-
térve is szeretné majd a digitális
eszközöket, módszereket felhasz-
nálva pörgősebbé, érdekesebbé
tenni az óráit, és jó lenne, ha pél-
dául ahhoz, hogy egy filmet meg-
nézzenek a diákokkal, nem kellene
átvonulni a médiaterembe, hanem
az osztályban is rendelkezésre áll-
nának a szükséges digitális eszkö-
zök.
Sok gyereket hónapok óta
nem láttak

A pedagógusok egyetértettek
abban, hogy az online oktatás a leg-
több pedagógus részéről többlet-
munkával járt, ugyanakkor arra is
kitértek, hogy a lassan egy éve
fennálló oktatási helyzet a családo-
kat, szülőket és gyerekeket is óriási,
eddig még nem tapasztalt kihívások
elé állította. Váradi Izabella elis-
merte, ő maga is tapasztalta, hogy
egy anyagrész előkészítésével, ami-
vel az órájából mintegy három per-
cet fed le, legalább fél órát órát
dolgozik, tehát a pedagógusok szá-
mára, akik jól akarják végezni a
munkájukat, többletmunkát jelent
az online oktatás. Hozzátette, a csa-
ládok sincsenek könnyű helyzetben,
gyakori, hogy a szülők dolgoznak,
a kisebb gyerekek pedig a nagyszü-
lőkre vannak bízva, akik sok eset-
ben nem tudnak segíteni nekik, ha
valamiféle probléma merül fel az
eszközök használatában. Ugyanak-
kor számos kellemetlen, már-már
humorba illő helyzetnek is fültanúi
a pedagógusok, például amikor be-
kapcsolt mikrofon mellett a nagy-
szülő véleményt nyilvánít az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Emellett gyakori, hogy a gyerekek
turpisságokkal próbálkoznak, pél-
dául éppen akkor romlik el a ka-
mera, amikor felelni kellene, vagy
olyan diákok állítják, hogy nincsen
kamerájuk, akik köztudottan tehe-
tős családból származnak. Az Okta-
tási Minisztérium szakembere
kiemelte: sajnos vannak gyerekek,
akiket hónapok óta nem láttak, hi-
szen olyan helyszíneken, ahol nin-
csen internet, esetleg
áramszolgáltatás sem, nem bizo-
nyultak valós segítségnek a szak-
tárca által biztosított táblagépek.
Olyan esetek is vannak, amikor
adottak a feltételek, a szülők azon-

ban nem rendelkeznek a szükséges
készségekkel ahhoz, hogy segítse-
nek a gyereknek használni az 
eszközt és bekapcsolódni az 
órákba.
Az egyik legnagyobb kihívás
a kiértékelés

A kiértékelést tartja az egyik leg-
nagyobb problémának Popa Márta,
aki szerint a képernyő előtt ülve
nincsen lehetőség egy 25-30 fős
osztályból minden gyereket meg-
hallgatni. 

– Nem látjuk a részeredménye-
ket, csak egy végterméket látunk,
amiről nem tudhatjuk biztosan,
hogy az önálló munka eredménye-e
vagy sem. Ha felmérő alatt a chat-
ben megírják egymásnak a megol-
dásokat, nem releváns a jegy, amit
kapnak, sem pedig a kép, amit a
szülő kap a gyerek teljesítményről.
Úgy érzem, kétszer annyit dolgo-
zunk, feleakkora teljesítménnyel –
osztotta meg aggodalmait a pedagó-
gus, aki szerint soha nem elég rövid
az idő ahhoz, hogy a diákok ne tud-
janak egymással kommunikálni.
Hozzátette, a családoknak is nehéz
helytállni ebben a helyzetben, egy
esetet is megosztott, amikor egy di-
ákja nem akarta bekapcsolni a mik-
rofont, majd miután többször
rászólt, derült ki, hogy neki kellett
felügyelnie a kistestvérét, és ké-
nyelmetlen volt számára, hogy ezt
mások lássák.

A társas kapcsolatok 
megszűntek vagy átalakultak

A szakemberek sajnos azt tapasz-
talják, hogy a társas kapcsolatok hi-
ányát igencsak megsínylik a
diákok. A nagyobbak elszigetelőd-
tek, unalmukban sorozatokat néz-
nek, az amúgy aktív gyerekeket is
egyre nehezebb motiválni. Mivel
megszűnt, illetve átalakult a társas
életük, az egyes tanórák közötti szü-
netekben sem lépnek ki, nem állnak
fel a gép elől, hanem online beszél-
getnek egymással. A kisebbek ese-
tében is számos gond merül fel,
amellett hogy nincsen lehetőség
arra, hogy a tanító megfogja és irá-
nyítsa a kezüket, amikor elsajátítják
a betűvetést, elmarad a párban dol-
gozás, a csapatmunka, amelynek
számos pozitív, fejlesztő hozadéka
lenne.

Mindemellett az online rendszer
másik vesztesei a szak-, valamint
képzőművészeti oktatásban részt
vevő diákok, hiszen – mint 
elhangzott –, lehetetlen például fu-
volázást vagy éppen agyagedény-
formázást tanítani képernyőn
keresztül.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor



Az utóbbi hetekben egyre
többet hallani a hazai villa-
mosenergia-piac január 1-jétől
érvénybe lépett liberalizáció-
járól. Mit is jelent az árlibera-
lizáció, melyik szolgáltatót
érdemes választani, és mire
kell odafigyelni az új szerző-
dés megkötésekor, ha a leg-
jobb villamosenergia-árat és
szolgáltatást szeretnénk?
Többek között ezekre a kér-
désekre adott választ nemrég
az Országos Energiaár-szabá-
lyozó Hatóság alelnöke az
RMKT meghívására tartott
online előadásában.

Az energiapiac teljes árliberalizá-
ciójáról csaknem egy éve döntött a
kormány, azonban egy decemberi
felmérés szerint a fogyasztók több
mint 90 százaléka nem tudta, hogy
2021. január elsejétől szabadpiaci
árat kell fizetnie az áramszolgálta-
tásért, illetve, hogy az előnyösebb
díjszabás érdekében szolgáltatót
válthat. A tisztánlátás érdekében az
Országos Energiaár-szabályozó Ha-
tóság alelnöke, Nagy-Bege Zoltán
az energiaszektor árliberalizációjá-
ról tartott előadásában a Romániai
Magyar Közgazdász Társaság On-
line című programsorozata idei első
kiadásának keretében az energiaár
liberalizálásának fontosabb kérdé-
seiben próbált eligazítást nyújtani
és válaszokat adni az előadás köve-
tőinek. Az ANRE alelnökének on-
line bemutatójából megtudhattuk,
hogy aki egyáltalán nem köt sza-
badpiaci szolgáltatóval szerződést,
annak akár 13–26%-kal is növeked-
het a villanyszámlája. A legjobb
ajánlatok összehasonlítására és a
megfelelő tájékozódásért a felhasz-
nálók az ANRE oldalán egy össze-
hasonlító program segítségével
tudnak ajánlatokat böngészni és
szolgáltatót választani. A szakem-
ber felhívta a fogyasztók figyelmét
arra is, hogy az ajánlatban és a szer-
ződésekben leírt feltételeket figyel-
mesen el kell olvasni, és arra is
kitért, hogy bizonyos szolgáltatók
ajánlatai bérleti díjat is tartalmaz-
nak, ami kedvezőtlenebb lehet
azoknak, akik nagyon kevés áramot
fogyasztanak.

Mindenki számára javasolt új
szerződést kötni, akár a meglévő
szolgáltatóval, akár újjal, és a leg-
jobb, ha ezt online vagy telefonos
ügyintézéssel végzi, hiszen minden
kereskedő lehetőséget nyújt erre, és
így elkerülhető a zsúfoltság is.

Az Országos Energiaár-szabá-
lyozó Hatóság létrehozott egy kap-

csolattartó számot is: 0374-554-
265, ezt híva a témában érdekeltek
számára választ adnak a felmerülő
kérdésekre. Abban az esetben
pedig, ha a szolgáltatások árai vál-
toznának, vagy bármely más feltétel
változna, legkevesebb 30 nappal a
módosítást megelőzően a kereske-
dőnek kötelessége a fogyasztóval
közölnie szándékát, és a fogyasztó
eldöntheti, hogy elfogadja-e mind-
ezt, vagy szolgáltatót vált. A teljes
előadás megtekinthető az RMKT
Facebook oldalán: https://www.fa-
cebook.com/watch/live/?v=219528
5787270530&ref=watch_perma-
link

A hibaelhárítás nem 
a szolgáltatótól függ 

Fontos kiemelni, hogy az esetle-
ges hibajavításokat nem a szolgál-
tató, hanem a hálózatüzemeltető
végzi, Maros megyében például a
DEER (Electrica) akkor is, ha más
szolgáltatót választunk. Az esetle-
ges gondokat, meghibásodásokat a
DEER javítja ki azoknak a díjaknak
egy részéért cserébe, amelyeket rá-
tesznek a szolgáltató által kínált
energiaárra – tájékoztatott a szak-
ember. A hálózatüzemeltetők ki- és
bekapcsolnak áramszünet esetén, ha
valakinél bármilyen gond van, ki-
mennek és elhárítják a hibát, ezért a
hálózatüzemeltetőket nem szabad
összetéveszteni a szolgáltatókkal.
Az, hogy hol ki a hálózatüzemel-
tető, régiónként változik. A három
Electrica Rt. (Észak- és Dél-erdélyi,
illetve Észak-munténiai) január el-
sejétől egyesült Distribuţie Energie
Electrică România (DEER) néven,
az ország közepe – beleértve Szé-
kelyföldet is – üzemeltetési szem-
pontból az ő kezében van. Fontos
ugyanakkor, hogy a különböző ré-
giók eltérő díjszabással működnek.
Ennek oka, hogy a hálózat komple-
xitása változik: nem mindegy, hogy
egy bukaresti hálózatról beszélünk,
ahol több elosztóállomás és kábel-
hálózat van, vagy egy dél-erdélyi
hálózatról, amely hegyvidéki, ezál-
tal sokkal több a légi hálózat, és tá-
volabb vannak az elosztóállomások.
Utóbbiak azok, amelyek eladják a
villanyáramot, és a számlát kikül-
dik, vagyis olyan külsős cégek,
amelyek bárhol értékesíthetnek az
országban. 

Az ANRE alelnöke előadásában
hangsúlyozta, hogy az árliberalizá-
ció során nem kell félni a váltástól,
de alaposan tanulmányozni kell a
szerződéseket.

Mivel január elsejétől teljesen li-
beralizálták a romániai villamos-
energia-piacot, a fogyasztóknak
már nem az Országos Energiaár-

szabályozó Hatóság (ANRE) által
rögzített árakat kell fizetniük,
hanem amelyet a szabadpiacról vá-
lasztanak. Mivel a váltás felkészü-
letlenül érte a fogyasztókat, egy
jogszabályjavaslat értelmében már-
cius 31-ig tolnák ki azt a határidőt,
amíg a lakossági fogyasztók sza-
badpiaci szerződést köthetnek a je-
lenlegi vagy egy új szolgáltatóval.
Ez azért fontos, mert a fogyasztók
13–26 százalékkal nagyobb villany-
számlára számíthatnak, ha nem köt-
nek új szerződést, és továbbra is az
egyetemes szolgáltatási rendszer-
ben maradnak.

Mint a szakember elöljáróban el-
mondta, a múlt év végén az ANRE
több módosítást is eszközölt, ame-
lyek a hálózatüzemeltetőket, a szol-
gáltatókat és a fogyasztókat is
érintették. Az utolsó percben hozott
változtatások után elvárták, hogy
6,5–7 millió fogyasztó el tudja dön-
teni, kivel fog szerződni úgy, hogy
jelentős különbségek vannak a szol-
gáltatók között. Ez a kérdés nagyon
összetett, és ahhoz, hogy jó döntést
tudjunk hozni, ismerni kell a rend-
szer működését is – mutatott rá. 
A szerződések apró betűs 
részei

A szakember a továbbiakban be-
tekintést nyújtott a szerződésekben
rejlő csapdákra is. 

Az ár szempontjából listavezető
ajánlatok apró betűs részeinek át-
böngészése közben több buktatóra
lehet lelni. Van olyan szolgáltató
például, amelyik 12 hónapig vagy
1000 kilowattóra elfogyasztásáig
biztosítja az ígért alacsony árat.
Fontos tisztában lenni a saját fo-
gyasztással, mert míg egy garzonla-
kás esetében nem fogják átlépni az
ezres határértéket egy év alatt, egy
háromszobás lakás esetében havi
200 kilowattórás fogyasztás mellett
már öt hónap alatt kimerítik a kere-
tet, és utána nem tudni, milyen
magas árakat lesznek kénytelenek
kifizetni. Olyan ajánlatok is találha-
tók a legolcsóbbak között, amelyek
csak abban az esetben biztosítják az
ígért alacsony árat, ha a gázt is az
adott szolgáltatótól vásárolja a fo-
gyasztó. Azt is érdemes megnézni,
hogy mennyit kell ráfizetni, ha eset-
leg néhány napot késnek a számla
befizetésével, mert lehet, hogy
három nap késés annyiba kerül
egyes szolgáltatóknál, mint a teljes
havi fogyasztás. Mindennek az a ta-
nulsága, hogy nagyon meg kell
nézni, pontosan mit kínálnak, me-
lyek a szerződés feltételei, mert egy
elsőre jónak tűnő ajánlattal rosszul
is lehet járni.

A szakember az alapok ismerte-

tését követően áttért a szerződések-
kel kapcsolatos tudnivalókra. Le-
szögezte: minden szolgáltató maga
határozza meg az energia árát,
ehhez azonban hozzáadódnak kü-
lönböző díjak, például szállítási, el-
osztási, működtetési díjak, illetve a
kormány által kiszabottak, például
a zöldkártyák vagy az újrahaszno-
sítható energiatermeléshez való
hozzájárulás. Ezáltal a szolgáltató
által megszabott, például 25 banis
energiaárból (kilowattóra) a külön-
böző díjak hozzáadása után 54
banis ár lesz. Ezek a díjak ráadásul
minden egyes elfogyasztott kilo-
wattóra energiára rászámítódnak.
Az említett díjak országos szinten
érvényesek, tehát minden szolgál-
tató ugyanazokat az értékeket kény-
telen rátenni a saját maga által
meghatározott energiaárra. A szám-
lákon egyébként mindez szerepel,
ahogy az is, hogy mennyi áramot
fogyasztunk, mert ez sem mindegy
a megfelelő szerződés kiválasztásá-
hoz. Ehhez első lépésként az 
ANRE weboldalán található
https://www.anre.ro/ro/info-consu-
matori/comparator-de-tarife listán
megtekinthetők a szolgáltatók és az
ajánlatok, amelyek közül választani
lehet. Ezt a Comparator oferte-tip
de furnizare a energiei electrice
(ajánlat-összehasonlító) menü-
pontra kattintva érhetjük el. A tip
client (ügyféltípus) menüpontnál a
casnic (házi) lehetőséget kell kivá-
lasztani, a tip ofertă-nál (ajánlattí-
pus) pedig az oferte concurenţiale-t,

ez vonatkozik ugyanis a szabadpi-
aci árra.

A megyét is fontos megadni, mert
a különböző régiókban eltérőek az
elosztóhálózati díjak. Az ár szem-
pontjából (tip preţ menüpont) stan-
dard és nappali-éjszakai díjazás
közül lehet választani. Előbbi eseté-
ben a nap 24 órájában ugyanazok az
árak, utóbbi esetében viszont más a
helyzet. Ahhoz, hogy minél keve-
sebb erőművet kelljen ki- és bekap-
csolni, ami költséggel jár, egyes
termelők inkább nem állnak le, de éj-
szaka olcsóbban kínálják az áramot,
mint nappal. Ez jó választás lehet
azoknak, akik késő este, éjszaka ak-
tívabbak, vagy esetleg elektromos
fűtést használnak, ilyen ajánlatból
azonban nagyon kevés van. Az olda-
lon ki lehet választani továbbá pél-
dául, hogy hogyan és milyen
gyakran küldjenek számlát, mekkora
időszakra szeretne szerződést kötni
a fogyasztó, vagy szeretnénk-e meg-
újuló energiaforrásokat használni.
Az adatok beírását követően listázza
a program az elérhető ajánlatokat az
árak szerinti növekvő sorrendbe.
Mindenkit csak az összeg érdekel a
számla végén, de nem mindig az a
legfontosabb. Persze, az is nagyon
lényeges, de vannak olyan szolgálta-
tók, amelyek látszólag olcsóbban
adják az energiát, viszont ha elolvas-
suk a szerződés apró betűs részét is,
nyilvánvalóvá válik, hogy nem biz-
tos, hogy a legolcsóbb a legjobb vá-
lasztás – hívta fel a figyelmet a
szakember. 

Illusztráció
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az energiaszektor versenypiaca
Mire kell figyelni áramszolgáltató-váltásnál?

Február 8–11. között
Lomtalanítás Ádámos községben

A Bissdog Kft. február 8–11. között lomtalanítási akciót hirdet Ádámos község
településein. Az akció keretében elszállítják a lakosság által a gyűjtőpontokra
kihelyezett nagyméretű hulladékot: a feleslegessé vált bútorokat, matracokat,
ajtókat, fürdőszobai berendezéseket stb.

A gyűjtőpont Ádámoson a kultúrház udvarán lesz, Sövényfalván az ortodox templom előtti
parkolóban, Királyfalván a volt óvoda előtti téren, Küküllődombón az unitárius templom alatti
téren.

A háztartási hulladék elszállításával megbízott cég figyelmezteti a lakosságot, hogy tilos ve-
szélyes hulladékot helyezni az elszállításra szánt nagy darabos háztartási hulladék közé. Az-
besztlemezt, festékanyagot,oldószereket, vegyi anyagot, akkumulátort, elemet, olajhulladékot,
vagy kiselejtezett elektromos háztartási hulladékot ne vegyítsenek az elszállításra szánt lomok
közé – áll az Ádámosi Polgármesteri Hivatal által közzétett felhívásban. (pálosy)llusztráció



A címvédő Győri Audi ETO KC
32-32-es döntetlent játszott a dán
Odense otthonában vasárnap a női
kézilabda Bajnokok Ligája csoport-
körének 11. fordulójában. A győriek
a BL-ben rekordot jelentő 47 mér-
kőzésből álló, 2018 januárja óta
tartó veretlenségi sorozattal büsz-
kélkedhetnek. Az elmúlt három
évben 41 győzelem és hat döntetlen
a mérlegük.

Nagy iramban kezdődött a
meccs, a házigazdák a kilencedik
percben vezettek először, és már a
kezdeti szakaszban létszámfölényes
támadójátékkal próbálkoztak.
Danyi Gábor időkérése után csak
annyiban változott a játék képe,
hogy az Odense már nem cserélte le
a kapusát támadásban, és ez az
eredményen is meglátszott, mert
egy 3-0-s sorozattal fordított a
Győr. A vendégek szélsői megle-
pően pontatlanul lőttek, ennek elle-
nére csapatuk csak egygólos
hátrányban volt a szünetben. A 18-
17-es eredményt Eduarda Amorim
alakította ki időn túli szabaddobás-
ból.

A 40. perc után a világbajnok
holland Lois Abbingh vezérletével
megléptek a dánok, és egy 6-2-es
sorozat végén 27-23-ra vezettek.
Kapusteljesítményben és védeke-
zésben nagy volt a különbség a két
csapat között a hazaiak javára, ezért
az ETO-nak az utolsó tíz percben
ötgólos hátrányt kellett ledolgoznia.
Az Odense bokasérülés miatt a haj-
rára elveszítette egyik legjobbját, a
korábban éppen a győrieket erősítő
holland Nycke Grootot, ezt kihasz-
nálva a vendégeknek 70 másod-
perccel a vége előtt sikerült
egyenlíteniük.

A dánok a meccs jelentős részé-
ben jobban, dinamikusabban és len-
dületesebben játszottak, az ETO

viszont ismét nagyot küzdött a haj-
rában, ennek köszönhette a pont-
szerzést.

A mezőny legeredményesebb já-
tékosa Abbingh volt, aki 16 lövés-
ből 11 gólt dobott. Vendégoldalon
Amorim tíz kísérletből hétszer talált
be.

A címvédő Győr döntetlent játszott Odensében

Az éllovas és a sereghajtó találkozójával indul 
az év az NB I-ben

A sereghajtó Diósgyőri VTK az éllovas Ferencvároshoz látogat ma a labdarúgó OTP Bank Liga
idei első mérkőzésén (kezdés: 21 óra, TV: M4 Sport), amelyet még a 2. fordulóból halasztottak el.

A címvédő zöld-fehérek veretlenül vezetik a tabellát úgy, hogy sorozatban hét győzelemmel
zárták a 2020-as esztendőt, míg a miskolciak hat egymást követő vereséget szenvedtek el a tavalyi
év végén. Utolsó sikerüket is a zöldasztalnál szerezték, amikor a koronavírusos megbetegedésektől
tizedelt Újpest nem tudott kiállni ellenük. A pályán október vége óta nem győztek a piros-fehérek.

A téli holtszezonban a Ferencváros leigazolta az amerikai Henry Wingót (a norvég Moldétól),
valamint Katona Mátét és Gera Dánielt (az MTK-tól), és egyedül Varga Roland távozott. A DVTK
nyolc új labdarúgót igazolt, egy részük Horvátországból érkezett, ahogy az új vezetőedző, Zoran
Zekic is.

Befejeződött a teremlabdarúgó 1. liga alap-
szakasza, kialakult a rájátszás mezőnye. Az idén
marosvásárhelyi alakulat nélkül zajlik a bajnok-
ság, noha ebben a sportágban tíz éven át folya-
matosan volt csapata az élvonalban a városnak,
és az eredmények sem maradtak el: a City’us
hatszor nyert bajnoki címet. Ha minden a tervek
szerint alakul, akkor egy év múlva ebbe a me-
zőnybe térhet vissza a Marosvásárhelyi CSM.
Jelenleg több megyeszékhelyi játékos a csíksze-
redai csapatban szerepel, amelyet Cosmin Gher-
man, a City’us volt klasszis játékosa irányít a
kispadról.

Az idén mindössze hét együttes részvételével
rendezik a bajnokságot, amelyben háromfordu-
lós buboréktornák keretében alakították ki az
alapszakasz sorrendjét. Eredetileg nyolcan vol-
tak, de a Dunărea Călărași az első két tornát kö-
vetően visszalépett. A négycsapatos felsőházba
két székelyföldi csapat, a Csíkszeredai Imperial

Wet és a Székelyudvarhelyi FK jutott be, riváli-
saik a Dévai Autobergamo és a Galaci United.
A bajnoki címre hárman is esélyesek, talán Szé-
kelyudvarhely lóg ki egy kicsit a sorból. Némi
előnnyel, az alapszakaszben elért első helyének
köszönhetően 3 bónuszponttal Galac indul,
Csíkszeredának két, Dévának egy bónuszpontja
van. A rájátszásban két buboréktornát rendez-
nek, az elsőt február 13-15. között.

Az alsóházban három csapat maradt. Mivel
közvetlen kieső Călărași visszalépése miatt
nincs, az egyetlen tét a 7. hely elkerülése, ez
ugyanis osztályozóra kötelez a 2. liga második
helyezettje ellen. Az eddigi teljesítmény alapján
Kolozsvárnak nagyon nehéz dolga lesz elkerül-
nie ezt, mert mind a Bodzavásári Luceafărul,
mind a Kézdivásárhelyi KSE erősebbnek mutat-
koztak az alapszakaszban. Ugyanakkor könnyen
lehet, hogy ennek az osztályozónak nem lesz
semmilyen tétje, hiszen a szövetség régóta sze-

retné újra legalább tízre növelni
a csapatok számát az 1. ligá-
ban, azonban néhány éve egy-
szerűen nem talál hozzá elég
klubot. (B.Zs.)

Rájátszás előtt a teremlabdarúgó 1. ligában

Két újabb forduló mérkőzéseit rendez-
ték meg az elmúlt héten a férfikosárlabda
Nemzeti Ligában, három helyszínen tar-
tott buboréktornák keretében. Noha a
csapatok által lejátszott meccsek száma
továbbra sem egyforma, az alapszakasz
feléhez közeledve, amikor a találkozók
számának ki kell egyenlítődnie, egyre in-
kább körvonalazódnak az erőviszonyok
az idei mezőnyben.

Egyértelműen látszik viszont, hogy az
egyedüli veretlen csapat, a Kolozsvári U-
BT már most a legfőbb bajnokesélyes-
nek tekinthető. Ugyanakkor az ismert
riválisok, Nagyvárad és Nagyszeben
mellett az idei bajnokság legnagyobb
meglepetése Voluntari, amely pillanat-

nyilag vezeti a tabellát. Igaz, több mér-
kőzést játszott, de a második fordulóban
Kolozsvártól elszenvedett veresége óta
minden összecsapását megnyerte, közöt-
tük a Nagyvárad ellenit is.

A tabella alsó felében, ahol a csapatok
az osztályozóra kényszerítő utolsó két
hely egyikét szeretnék elkerülni, az vált
világossá, hogy Konstanca van a legne-
hezebb helyzetben. A tengerpartiak ese-
tében az első néhány vereséget még
lehetett a korábbi karantén nyakába
varrni, ám az utóbbi tornán közvetlen ri-
válisoktól, Zsilvásárhelytől, Galactól
szenvedtek vereséget, és továbbra is az
egyetlen nyeretlen csapatot alkotják a
mezőnyben.

A múlt héten a FC Argeș, a BCM U
Pitești és a Nagyszebeni CSU voltak sza-
badok. A bajnokság ezen a héten a 6. bu-
boréktornával folytatódik, a helyszínek
Nagyszeben, Nagyvárad és Focșani lesz-
nek. Ezúttal Voluntari és Konstanca ma-
radnak otthon, és készülhetnek a jövő
heti folytatásra.

Voluntari az élen, 
de Kolozsvár egyedüliként veretlen

Bálint Zsombor

Fotó: MTI/EPA

Az eddigi eredmények alapján a Kolozsvári U-BT már most a legfőbb bajnokesélyesnek tekinthető 
Fotó: a kolozsvári klub közösségi oldala

A Déva ellen támadó csíkszeredai csapatnál több marosvásárhelyi játszik, és edző-
jük is idevalósi, a City’us volt klasszis játékosa, Cosmin Gherman 

Fotó: az Imperial Wet közösségi oldala
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A Râmnicu Vâlcea Kaproncán szerezte 
első pontjait 

Kétgólos sikert ért el a Râmnicu Vâlcea Kaproncán
a női kézilabda Bajnokok Ligája B csoportjának va-
sárnapi játéknapján, ezzel megszerezte első pontjait
az idei kiírásban. A román csapat az első perctől az
utolsóig irányította a meccset a Podravka ellen, és
megérdemelt győzelmet aratott. Az első félidőben
néggyel is vezetett a Vâlcea, a szünetben 15-13-nál

fordultak a csapatok. A második félidőben feljöttek a
hazaiak, volt, hogy csak egy volt közte (18-19, 21-
22), de a Vâlcea nem engedte ki a kezéből a kezde-
ményezést, és 25-21-re elhúzott, végül 27-25-re nyert.

A románok legeredményesebb gólszerzője Javhe-
nyija Minyevszkaja volt 7 találattal, Mireya Gonzalez
Alvarez és Jelena Trifunovic 4-4 gólt jegyzett. A hor-
vát csapatból Dejana Milosavljevic 9-szer volt ered-
ményes.

A csoport állása
1. Győr                            10       7       3        0          340-266        17
2. Brest                            11       6       3        2          324-279        15
3. CSZKA                       9         7       1        1          253-226        15
4. Odense                         11       6       1        4          311-285        13
5. Buducnost                    9         3       2        4          236-249        8
6. Râmnicu Vâlcea          7         1       0        6          168-217        2
7. Dortmund                    9         1       0        8          240-293        2
8. Kapronca                     8         1       0        7          198-255        2

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 5. bu-
boréktorna:
* Nagyvárad: Temesvári SCM –
Csíkszeredai VSKC 83:55, Nagyvá-
radi CSM – CSM Focșani 112:68,
Focșani – Temesvár 70:78, Nagyvárad
– Csíkszereda 81:61.
* Konstanca: Zsilvásárhelyi CSM –
Konstancai Athletic Neptun 82:80,
Galaci CSM – CSO Voluntari 63:86,
Konstanca – Galac 60-82, Voluntari –
Zsilvásárhely 105:70.
* Kolozsvár: SCM U Craiova – Buka-
resti Steaua 89:75, Bukaresti Dinamo
– Kolozsvári U-BT 89:98, Steaua –
Dinamo 88:99, Kolozsvár – Craiova
75:68.

A bajnokság állása
1. Voluntari 18 pont (8 győzelem/2 ve-
reség), 2. Nagyszeben 17 (8/1), 3. Ko-
lozsvár 16 (8/0), 4. Nagyvárad 16
(7/2), 5. Piteşti 15 (6/3), 6. Dinamo
15 (6/3), 7. Temesvár 14 (5/4), 8. Cra-
iova 14 (5/4), 9. Focşani 13 (2/9), 10.
Steaua 12 (4/4), 11. Csíkszereda 12
(1/10), 12. Galac 11 (2/7), 13. Zsilvá-
sárhely 11 (2/7), 14. Konstanca 8
(0/8).

Az alapszakasz végeredménye
1. Galac                         12     10      1       1         105-34      31
2. Csíkszereda               12     10      1       1         80-24        31
3. Déva                          12     8        2       2         74-44        26
4. Székelyudvarhely     12     6        0       6         71-73        18
5. Bodzavásár               12     4        0       8         48-87        12
6. Kézdivásárhely         12     2        0       10       43-78        6
7. Kolozsvár                  12     0        0       12       30-111      0

Futsal Bajnokok Ligája:
Továbbjutott a Galac 
és a Berettyóújfalu 

A román és a magyar baj-
nok is nyert a futsal Bajno-
kok Ligája selejtezőjének
második fordulójában. Ga-
lac 6-3-ra győzött a lengyel
BTS Rekord Bielsko-Biała
otthonában, míg Berettyóúj-
falu 2-0-ra diadalmaskodott
Cipruson, az Omonia Nico-
sia ellen. A 16 közé jutásért
rendezett párharcban a jár-
ványhelyzet miatt egy mér-
kőzés döntött.

A Berettyóújfalu az első
fordulóban, november 28-
án 4-3-ra nyert a grúz Tbili-
szi State University ott-
honában, míg a Galac hazai
pályán 1-0-ra múlta felül az
izraeli bajnok Ashdod
Dolphinst.
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Egyre több oltóanyagot használnak 
Európában

Megérkeztek a kínai Sinopharm vakcinák
Szerbiába. A balkáni országba Kína egymillió
adagot küldött, amely 500 ezer ember beol-
tására elég. A szerb elnök, Aleksandar Vučić
szerint egy héten belül el is kezdhetnek vele
oltani. Így Szerbia lehet az első európai or-
szág, ahol elkezdik használni a kínai vakci-
nát.

Már a második adaggal oltanak Spanyol- és
Olaszországban is

Spanyolországban már a második adagot kapják a
Pfizer-BioNTech vakciájából az idősotthonokban
lakók és dolgozók. A spanyol egészségügyi miniszté-
rium legutóbbi közlése szerint eddig csaknem 770
ezer adagot adtak be az oltóanyagból. Spanyolország-
ban már oltanak a Moderna vakcinájával is.

„Nagyon örülünk és elégedettek vagyunk, hogy
már ebben a fázisban tartunk. Hálásak vagyunk, és re-
méljük, hogy nem csak a bentlakókat sikerül beoltani,
hanem hamarosan az egész lakosságot, különösen a
szociális szférában dolgozókat, hiszen fontos, hogy
kialakuljon az immunitás” – mondta egy spanyol
idősotthon igazgatója.

Olaszországban már több mint egymillió embert
beoltottak. Egy római kórházban már a második adag
beadását is megkezdték. Ez viszont nem jelenti, hogy
enyhülnének a szabályok: öt régió továbbra is vörös
zónának számít.
Szigorítanak Ausztriában

Ausztriában egészen február 7-ig meghosszabbítot-
ták a korlátozásokat. Az osztrák kancellár további szi-
gorításokat is bejelentett: már kétméteres távolságot
kell tartani az utcákon; a tömegközlekedési eszközö-
kön és a boltokban pedig kötelező lesz az FFP2
maszk.

„Hölgyeim és uraim, tisztában vagyunk vele, hogy
a következő hetek nagyon kemények lesznek nagyon
sok vállalkozónak, a szülőknek, a gyerekeknek, mind-
annyiunknak. De semmire sem megyünk vele, ha ki-
nyitunk tíz napra, aztán pedig ismét be kell zárni
mindent a megugró fertőzésszámok miatt” – mondta
Sebastian Kurz.
Katonai kiképzés otthonról

Svájcban, hogy csökkentsék a koronavírus terjedé-
sét a katonai barakkokban, a hadsereg online kurzu-
sokat tart az újoncoknak, csaknem hatezer fiatalnak.
Egy erre a célra kifejlesztett alkalmazáson keresztül
napi hat órát edzenek majdnem három héten át. 
Népszavazás Svájcban a koronavírus elleni
védekezésről 

Az „Alkotmány barátai” nevű csoport szerint a kor-
mány nem jól reagál a járványra, ezért petíciót nyúj-
tott be a szövetségi kormánynak. 

A civil szervezet 90 ezer aláírást gyűjtött össze
annak érdekében, hogy a kormányzat oldja fel a
Covid–19 miatt elrendelt lezárásokat. A svájci alkot-
mány értelmében kötelező kiírni a népszavazást, ha
azt legalább ötvenezer ember kéri.

A tavaly szeptemberben elfogadott szabályok az
„Alkotmány barátai” szerint „veszélyesek, erkölcste-
lenek és feleslegesek”. Decemberben pedig bezáratták
az éttermeket, a sportklubokat és a kulturális intézmé-
nyeket is. A szervezet szerint ezek az intézkedések
aránytalanok és „láthatóan eredménytelenek”. Az új
szabályok ellenzői között olyanok is vannak, akik sze-
rint a járványt lehetne a meglévő jogszabályokkal is
kezelni, ehhez nincs szüksége a kormányzatnak to-
vábbi felhatalmazásra.

A népszavazásra leghamarabb 2021 júniusában ke-
rülhet sor.

(Forrás: euronews)

Nyílik a globális vakcinaolló
Egyre durvábban fogalmaz a WHO
Az oltás és a mutáns korona-
vírusok terjedésének megfé-
kezése – ez a két dolog, ami
mindenek fellett áll most Eu-
rópában. 

A vakcinagyárak nem bírják az
iramot, ami feszültséget szül az
uniós tagállamok között is, miköz-
ben a WHO arra figyelmeztet, hogy
végzetes és morálisan védhetetlen
hibát követnek el a tehetősebb or-
szágok, amikor felvásárolják az ol-
tóanyagkészletet anélkül, hogy
segítenék beoltani a szegény orszá-
gok lakosságát is. 

A szervezet főigazgatója, Tedrosz
Adhanom Gebrejeszusz az igazga-
tótanács legutóbbi ülésén beszélt
erről, mondván, most úgy állunk,
hogy 49 fizetőképes állam megvett
39 millió adag vakcinát, míg a sze-
gény országok közül csak egybe ju-
tott mindössze 25 adag. Azt nem
mondta meg, melyik ez az állam,
csak azt igyekezett világossá tenni,
hogy nem 25 millió, nem 25 ezer,
de még csak nem is 2500 adagról
van szó, hanem 25-ről – ez jut egy
egész országnak. 

A főigazgató azt is nehezmé-
nyezte, hogy habár a WHO az Eu-
rópai Bizottsággal közösen indított
COVAX program keretében elője-
gyeztetett öt gyártótól összesen két-
milliárd dózist, a gazdag országok
ebben a bizniszben is előbbre soro-
lódnak, úgyhogy az Egészségügyi
Világszervezet megrendeléseit csak

február elején kezdik szállítani, ha
minden jól megy…

Eközben újabb szakértői jelentés
vádolja késlekedéssel a WHO-t. A
kedden publikált riport szerint ha-
marabb kellett volna globális egész-
ségügyi veszélyhelyzetet hirdetni,
és hamarabb kellett volna propa-
gálni a maszkviselést. A járvány ki-
törésének körülményeit feltáró
szakértői vizsgálat nemrég kezdő-
dött a kínai Vuhanban.
Nem javul a helyzet 
a brit szigeteken

Az Egyesült Királyságban gya-
korlatilag mindenhol oltanak, ahol
csak lehet. Anglia északnyugati ré-
szén még egy katedrálist is beren-
deztek erre a célra. A hatóságok
azzal kísérleteznek, hogy felállítsa-
nak egy éjjel-nappal működő oltó-
rendszert. A sietség indokolt,
ugyanis az új típusú koronavírus
mutációja szélsebesen terjed, még
sosem ápoltak brit kórházakban
ennyi COVID-beteget, mint most.
És a halálozási statisztika is ijesztő:
az elmúlt héten világviszonylatban
is listavezető volt az Egyesült Ki-
rályság, ahol egymillió emberre
több mint 16 járvány miatti halále-
set jutott.

A brit szigetekről terjedő mutáns
már számos európai országban
megjelent. Van, ahol rövid idő alatt
kritikus helyzetet teremtett. Erre pa-
naszkodik egy belga város, Hout-
hulst polgármestere is. Joris
Hindryckx szerint ez a mutáns most
a legnagyobb gond. Az ottani idős-
otthonban már 63 lakó elkapta, köz-
tük több olyan is, aki folyamatosan
segítségre szorul. Az alkalmazottak
között is van 43 fertőzött.

Svájcban a szintén nagyon fer-
tőző dél-afrikai mutánssal küzde-
nek. St. Moritzban, a
luxus-síparadicsomban karantén alá
helyeztek két szállodát is, és elren-
delték az összes helyi lakos teszte-
lését.

Németországban a szövetségi kor-
mány az eddigieknél is szigorúbb
járványintézkedéseket fontolgat.
Eközben a bajor vezetés már lépett:
az üzletekben és a tömegközlekedés-
ben mindenkinek FFP2 típusú arc-
maszkot kell viselnie. Csak az a
gond, hogy sokan nem tudják ezt
rendszeresen megvenni maguknak.

Forrás: euronews

Felgyógyult a Covid–19-ből
egy 108 éves nő 

Enyhe tünetekkel, otthon gyó-
gyulva túlélte a koronavírus-fertő-
zést egy 108 éves nő az Egyesült
Államokban.

Ruth Stryzewski Oshkoshban él,
Wisconsin államban. Miután meg-
fertőződött, a lakásában maradt,
nem volt szüksége kórházi keze-
lésre – írja a Guardian.

Csak enyhe tünetei voltak. A cso-
dával határos módon meggyógyult,
és teljesen egészségesnek érzi
magát.

– Figyelemre méltó, hogy ebben
a korban képes volt megküzdeni

ezzel a borzalmas vírussal, és na-
gyon jól van – mondta Ingrid Gar-
rison, a Parkview Egészségügyi
Központ szakembere. – Lassan
visszanyeri az erejét, és újra az az
öreg Ruth lesz, akit ismertünk.

Az USA-ban is sok idős ember
vesztette életét a járvány miatt. A
pandémia már csaknem 400 ezer
halálos áldozatot követelt az or-
szágban.

Ruth Stryzewski most arra ké-
szül, hogy február 20-án családjával
és barátaival együtt ünnepelje meg
109. születésnapját.

Globális szolidaritásra szólít fel 
az ENSZ 

Felszólalt a „vakcinacionaliz-
mus” ellen az ENSZ főtitkára.
António Guterres videóüze-
netében szolidaritást és fo-
kozottabb nemzetközi
együttműködést kér az or-
szágoktól a járvány kezelésé-
ben, hiszen a vírusnak a világ
minden pontján vannak halá-
los áldozatai.

„A világunk egy szívszorító
mérföldkőhöz ért: a COVID–19-
világjárvány már több mint kétmil-
lió emberéletet követelt. A
koronavírus-járvány hatásait pedig
súlyosbította a globálisan össze-
hangolt küzdelem hiánya. Most a
több mint kétmillió lélek emlékére
a világnak cselekednie kell, sokkal
nagyobb szolidaritást kell mutat-
nunk. Itt az idő” – fogalmazott az
ENSZ főtitkára.

2021 világszerte növekvő eset-
számokkal indult, a Johns Hopkins
Egyetem adatai alapján naponta át-
lagosan csaknem 12 ezren haltak
meg újév óta. Ráadásul egészség-
ügyi szakértők további mutációk
terjedésétől tartanak.
Gyilkos háborút indítottunk 
a környezet ellen 

Az ENSZ főtitkára szerint az
emberiség a vesztébe rohan, és az-

előtt megsemmisíti a saját jövőjét,
hogy felfogná, mekkora veszély-
ben van bolygónk.

António Guterres a New York-i
Columbia Egyetemen a múlt év
végén tartott beszédében azt hang-
súlyozta, hogy radikális és össze-
hangolt intézkedések nélkül az
évszázad végére a Föld átlaghő-
mérséklete 3-5 Celsius-fokkal is
emelkedhet.

„Gyilkos háborút indítottunk a
környezet ellen, barátaim. És ebből
semmiképpen sem kerülhetünk ki

győztesként, mert a természet min-
dig visszavág, egyre súlyosabban
és súlyosabban” – fogalmazott a
világszervezet főtitkára.

Külön kiemelte, hogy a biodi-
verzitás is az összeomlás szélén
van, újfajta betegségek pusztíta-
nak, a tengerekben pedig egyre
gyűl a műanyaghulladék. Guterres
a klímaválság elhárítását az ENSZ
legfontosabb feladatának nevezte,
amely, mint mondta, „egyetlen per-
cet sem várhat”. (mózes)

Forrás: euronews

Mózes Edith 

Mózes Edith 

Fotó: wbay.com

Illusztráció Fotó: Wikipédia

António Guterres ENSZ-főtitkár Fotó: Deutsche Welle

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO 
főigazgatója  Fotó: al jazerra.com



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 10-18 kg közötti fehér hús-

pulykák, 12 lej/kg. Érdeklődni 8-16

óra között a 0265/331-016-os és a

0730-713-205-ös telefonszámon.

(65322-I)

ELADÓ lucerna Ákosfalván. Tel. 0743-

761-147. (10427)

ELADÓ 4-es váltóeke. Tel. 0745-
404-666. (10449-I)

MINDENFÉLE

SZÁLLÍTOK bármilyen típusú árut,

vásárolok ócskavasat és más fölös-

legessé vált dolgot. Tel. 0743-512-

168. (10438)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (22451-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezem a mai

napon édesapám, MÓZES

DEZSŐ (Duci) halálára. Fia, Jenő

és családja Izraelből. (10226-I) 

Az évek telnek, de mi mégsem
tudunk elfeledni téged. Az idő
múlik, a fájdalom csak nő, és
nem hoz enyhülést a múló idő. 
Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 20-án, halálának második
évfordulóján KILYÉN ATTILÁRA,
aki hirtelen, búcsúszó nélkül el-
távozott az élők sorából. Mély fáj-
dalommal és kegyelettel
gondolunk rád, emléked és sze-
reteted szívünkben mindig élni
fog. Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá. Emlékét szo-
morú, megtört szívvel őrzi édes-
anyja és testvére, Öcsi. (10442-I)

Egy könnycsepp az arcunkon
érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Egy fénykép, mely őrzi emléke-
det,
És egy égi út, mely elvitte 
életedet.
A bánat, a fájdalom örökre meg-
marad,
Mindig velünk leszel, az idő bár-
hogy is halad.
Örök fájdalommal emlékezünk e
napon DOMAHIDI GYULA
ZSOLTRA (Gyuszika) halálának
11. évfordulóján. Nyugodjál bé-
kében, drága gyermekünk. Sze-
rettei. (10425)

Fájó szívvel emlékezünk január
20-án a nyárádkarácsonfalvi szü-
letésű KEREKES ROZÁLIÁRA
(Ignát Annus) halálának első év-
fordulóján. Emlékét őrzik gyer-
mekei és azok családja. Nyugodj
békében! (mp)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a drága jó édesanya, nagy-
mama, testvér, anyatárs és
rokon,

dr. MELLAU MELANIA 
született Duha

Dózsa György község 
nyugalmazott körzeti főorvosa 

életének 85. évében, január 18-án
rövid betegség után örökre meg-
pihent.
Hamvait egy későbbi időpontban
helyezzük örök nyugalomra.
Pihenése legyen áldott, nyu-
galma csendes! Drága emlékét
szívünkben őrizzük.
A gyászoló család. (-I)

„aki él, és hisz énbennem, az
nem hal meg soha.”
(Jn. 11,26)
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy 94 éves korában

elhunyt
özv. dr. RÁCZ BÉLÁNÉ 

szül. KACSÓ ERZSÉBET.
Gyászolja lánya, két unokája,
dédunokája és a rokonság.
Temetésére 2021. január 21-én,
csütörtökön 14 órakor kerül sor
a római katolikus temető alsó ká-
polnájából. 

A gyászoló család. (10421-I)  

Nehéz szívvel búcsúzunk kollé-
gánktól, hajdani évfolyamtár-
sunktól, 

dr. PÁL GYÖRGY 
gyermeksebész szakorvostól. 

Fanyar humora, vidám történetei,
embersége hiányozni fog.
Egyéni színfoltja volt közössé-
günknek. Az egyetemi évek és
későbbi küzdelmeink összeková-
csoltak. Fájdalmas tudomásul
venni soraink ritkulását, akkor is,
ha a halál ténye szakmánk ré-
szévé válik munkánk közben. 
Legyen számára könnyű a föld,
nyugodjon békében! 
Őszinte együttérzésünket fejez-
zük ki a gyászoló családnak, és
osztozunk fájdalmukban.
Az 1961-ben végzett évfolyam
Marosvásárhelyen (még) élő tag-
jai. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Szekeres

Matildnak Erdőszentgyörgyre

szeretett ÉDESAPJA elhunyta

alkalmából. Barátai

Marosvásárhelyről. (10444-I)

Kegyelettel és fájó szívvel

búcsúzunk drága jó kománktól,

barátunktól, KOLCSÁR

ELEMÉRTŐL. Részvétünket és

együttérzésünket fejezzük ki az

egész családnak. Isten

nyugtassa békében! A Koncz és

a Máthé család Ákosfalváról, és

nem utolsósorban keresztfia,

Előd.  (10446)

„Ha emlegettek, köztetek leszek, 
szeressétek egymást, ahogy én szerettelek.”
Üres és rideg nélküled otthonunk, 
nincs, akivel megosszuk örömünk, bánatunk. 
Akartunk annyi jót és szépet, 
de a sors életünkben mindent összetépett. 
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, 
az azért van, mert hiányzol nagyon. 
Nem vársz már minket csillogó szemekkel, 
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
Egy váratlan perc alatt életed véget ért, 
búcsúzni sem volt időd, csak csendesen elmentél. 
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ja-
nuár 20-án a drága jó férjre, szerető édesapára, nagytatára,
apósra, 
KILYÉN ATTILA 
volt újságíróra 
halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos feleséged, Bogár, fiad, István, menyed, Evelyn és
unokád, Gyopár. (sz.-I)

Elvesztettem azt, akit annyira szerettem,
jókedvem, nyugalmam vele elvesztettem.
Üres már a lakás, nincs, akit hazavárjak,
ezért nem jön éjjel szememre álom.  
Majd ha elindulok, napjaim letelvén,
karjaid kitárva várj az út végén. 
„Tudom, hogy búcsú nélkül  oly messzire mentem,
tudom, hogy megsirattok nagyon gyakran engem. 
Nyugodjatok bele, most már nincs mit tenni,
ahol én vagyok, onnan nem lehet hazajönni.
Szerettem volna még köztetek lenni,
de a halál legyőzött, el kellett menni.” 
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a Jóisten őrködjön pihenésed felett.
Két kezed munkáját mindenhol látjuk,
áldott, szép emléked szívünkbe zárjuk. 
A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni az érted hulló könnyeket. 
Könnyes szemmel tekintünk az égre,
kérjük a Jóistent, hogy nyugtasson békében! 
Fájó szívvel emlékezünk id. BÍRÓ F. GÉZÁRA január 20-án, halálának első évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Emlékét szívükben őrzik: felesége, gyermekei, unokái és menye. (10492-I) 

Szomorú szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édes-
apa, nagytata, rokon, jó barát
és ismerős, 

MÁTHÉ ANDRÁS 
nyug. tanár és festő 

2020. december 23-án, éle-
tének 88. évében Magyaror-
szágon csendesen megpi-
hent. Szeretett halottunktól
végső búcsút Marosvásárhe-
lyen fogunk venni egy ké-
sőbbi időpontban. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
A gyászoló család. (-I)

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)

Idős- és beteggondozást vállalunk!
web: idos-beteggondozas.simplesite.com

Telefon: 0756-680-226. 
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KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 

www.bookyard.ro

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Hirdetés

A Maros Megyei Tanács értesíti az érdekelteket a Maros megyében, a 2020–2025-ös
időszakra a megyei hulladékgazdálkodási tervhez kidolgozott tervjavaslat és kör-
nyezeti jelentés nyilvános vitájának megszervezéséről, amelyre 2021. 03. 09-én
16:00 órától kerül sor a tervben érdekelt hatóságok részvételével.
A tervjavaslat és a környezeti jelentés tanulmányozható a következő internetes ol-
dalon: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekelt személyek megjegyzéseiket és javaslataikat a következőképpen nyújt-
hatják be: elküldhetik postán a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Maros-
vásárhely, Hídvég utca 10. sz. alatti címére, vagy a 0265-314-985-ös faxszámra, vagy
elektronikus levélben az office@apmms.anpm.ro címre, valamint a Maros Megyei
Tanács cjmures@cjmures.ro elektronikus címére (az újságban megjelenő utolsó köz-
leménytől számított 45 naptári napon belül).

Akoronavírus-fertőzésveszélymiatt
kialakultrendkívüliegészségügyihelyzetrevalótekintettelfelhívjuk

hirdetőinkfigyelmét,hogyhirdetéseketfeladhatnak
aszerkesztőségben

ésanepujsag.roweboldalonlevő
onlinefelületenis,vagybeküldhetike-mailen

areklam@e-nepujsag.rocímre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es

vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 


