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A VÁLSÁG MIATT SZOROSABBRA HÚZZA A KORMÁNY A NADRÁGSZÍJAT

Elmarad a nyugdíjemelés,
nem lesz ingyennyaralás

Biztosnak tűnik, hogy az idei év folyamán nem nő a nyugdíjpont értéke, a 
közalkalmazottak nem kapnak üdülési csekkeket, és maximális határt szab-
nak a bérpótlékaiknak is, miután a költségvetési hiány kordában tartása 
érdekében megszorításokra kényszerül a bukaresti kormány. A kiszivárgott 
hírek szerint korlátozhatják az egyetemisták ingyenes utazásait is. Az ígére-
tek szerint ma vagy holnap teszik közzé a 2021-es büdzsé tervezetét. 7.»

Zord kilátások. Bár nemrég még 40 százalékos emelésről volt szó, csak jövő januárban nő legközelebb a nyugdíjpont értéke

Finomítani kell
a fanyomkövetőt
Számos visszajelzés érkezett, 
amióta beindult a faanyag útjának 
nyomon követését biztosító rend-
szer új változata. Miközben az ille-
tékesek folyamatosan dolgoznak a 
problémák elhárításán, arra kérik 
a faipari vállalkozókat, jelezzék 
valamennyi felmerülő kérdést, 
hibát, akadályt. Közben a cégek 
türelmi időt kérnek: egy ideig még 
ne büntessen a rendőrség.  2.»

Nemzeti régiók:
folytatja az SZNT
Bár a kilencedik tagállamban, 
Lettországban is összegyűltek a 
nemzeti régiók védelmében a Szé-
kely Nemzeti Tanács (SZNT) által 
indított európai polgári kezdemé-
nyezéshez szükséges támogató 
aláírások, a szervezet még három 
hónapig folytatni kívánja az 
aláírásgyűjtést. Izsák Balázs elnök 
lapunknak elmondta, cél az is, 
hogy az érintett európai régiókban 
növeljék a kezdeményezés társa-
dalmi visszhangját.  3.»

Holnaptól várják
a regisztrálókat
Holnaptól lehet regisztrálni az 
AstraZeneca által gyártott vakci-
nák beadására az erre kialakított 
internetes oldalon vagy telefonon 
keresztül. A vakcinákat február 
15-étől adják be a most megnyitan-
dó új oltópontokban. Eközben a 
hóvihar miatt nem tudott időben 
felszállni a Pfi zer vakcinájának so-
ros szállítmányával tegnap reggel 
az a repülőgép, amelynek Német-
országból kellett volna Romániába 
szállítania az oltóanyagot. 5.»

Duplafesztivál
a Jazz in the Parkon
Júniusban és szeptemberben 
különböző helyszíneken, eltérő 
koncepcióval szervezik meg a két 
rendezvényre osztott kolozsvári 
Jazz in the Park fesztivált. Csakhogy 
Raed Arafat belügyminisztériumi 
államtitkár elmondta, előfordulhat, 
hogy idén sem lehet megtartani a 
fesztiválokat. 12.»

 » A 2021-es évi 
állami költségve-
tés 7–7,1 száza-
lékos államház-
tartási hiánnyal 
számol.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Iskolanyitás a járvány árnyékában,
sok diák örül a jelenléti oktatásnak

Elhunyt Farkas Árpád
Kossuth-díjas költő  9.»
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