
Utalják az oktatási
támogatásokat

Átgondolatlannak 
tűnik a diákhitel

Szeptember végén kezdi meg a 
Szülőföldön magyarul program 
keretében a nevelési, oktatá-
si támogatás folyósítását az 
RMPSZ.

Alkalmazási módszertan híján 
ugyan még nem alkalmazha-
tó a kedvezményes diákhitel 
intézménye Romániában, több 
irányból is bírálatok érik.3. 10.

Románia támogatást 
kért az Európai Uniótól a 
sertéspestis okozta károk 
enyhítésére – jelentette 
be tegnap Viorica Dăncilă 
miniszterelnök azt követő-
en, hogy a Victoria-palotá-
ban fogadta Phil Hogant, 
az Európai Bizottság 
agrárbiztosát, aki ígéretet 
tett arra, hogy segítik a 
hatóságokat és a gazdá-
kat egyaránt. Hogan ugyanakkor közölte, igyekeznek mielőbb oltást biztosítani, 
2019-ben pedig 10 millió eurót szánnak ennek kifejlesztésére. Petre Daea mező-
gazdasági miniszter pedig egy kutatóközpont alapításáról beszélt.

A jogállamiság romániai helyzetét is 
megvitatja az EP az igazságszolgálta-
tás körüli botrányok miatt. Az uniós 
törvényhozás októberben vitatkozik, 
illetve szavaz az erről szóló határozat-
ról. Eközben a három erdélyi magyar 
európai parlamenti képviselő bírálta az 
uniós törvényhozásban szerdán meg-
szavazott Sargentini-jelentést, amely 
szerint Magyarországon fennáll a ve-
szélye az uniós értékek súlyos és rend-
szerszintű sérülésének. Tőkés László 
álságosnak, hazug vádiratnak nevezi a jelentést, Winkler Gyula az elfogadásának 
felháborító és elfogadhatatlan gyakorlatát kárhoztatta, Sógor Csaba szerint Ma-
gyarország „pellengérre állítása” csak politikai alapú támadásként értékelhető. 

Románia is terítékre kerül az EP-benSertéspestis: Románia uniós segítséget kért

Ha van olyan területe a romániai gazdaságnak, ami 

sikertörténet, az egyértelműen az informatika: évente 

10-20 százalékos növekedést ér el, és egyre nagyobb 

arányban járul hozzá a hazai össztermék (GDP) gyara-

podásához. Az egyre több nyugat-európai és amerikai 

megrendelés annyira felfuttatta a hazai IT-szektort, 

hogy hirtelen nőni kezdtek a fizetések; az órabérek 

szempontjából Románia már nem számít olcsó hely-

nek, ha az informatikusok javadalmazását vizsgáljuk. 

Ám a robbanásszerű fejlődéssel nem tud lépést tartani 

az informatikusképzés, ezért egyre több cég más terü-

letekről toborzott fiatalokat próbál betanítani. Szakem-

berekkel jártuk körül az IT-szektor gyors fejlődésének 

előnyeit és buktatóit.

Informatikai bumm sok kérdőjellel
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Kolozsváron elsősorban exportra dolgoznak, az IT-cégek több mint 90 százaléka nagy nemzetközi szoftverprojekteket fejleszt

Együtt érzés
a gyógyítás titka
Több mint kétezer beteget kell ellát-
nia, de igyekszik minden páciensére 
odafigyelni Cuzic Melinda szovátai 
háziorvos, aki a határon túli jelöltek 
közül a legtöbb szavazatot kapta Az év 
praxisa a Kárpát-medencében pályá-
zat keretében. A nagyenyedi szárma-
zású orvosnő, akit páciensei ajánlottak 
az elismerésre, pályájáról, hivatásáról 
beszélt. Kifejtette, a sok időt elraboló 
bürokrácia ellenére nagy odafigyelés-
sel kell a betegekkel bánni.

Emléktábla Tersánsz ky 
Józsi Jenőnek
Háromnyelvű emléktáblát avattak a 
130 éve született Tersánszky Józsi 
Jenő Kossuth-díjas írónak, festőmű-
vésznek szülővárosában, Nagybá-
nyán. A táblát, amelyen egy Tersánsz-
ky-idézet olvasható a város főteréről, 
a Nagybányai Magyar Napok kereté-
ben helyezték el a Platthy-házra, ahol 
jelenleg a nagybányai RMDSZ székel. 
Tersánszky szülőházát még az 1980-
as években lerombolták, a helyén 
jelenleg udvar van.

Erdélyi táncházasok 
Székelyudvarhelyen
Ismét várja az Erdélyi Táncház-
találkozó a népzene és néptánc szerel-
meseit a hét végén Udvarhelyen: a ren-
dezvényen Kallós Zoltánra emlékez-
nek. Tavaly több ezren jártak csodájára 
a találkozónak, amelyet negyven évvel 
a világ első, akkor is Székelyudvarhe-
lyen megrendezett táncháztalálkozója 
apropóján szervezett az Udvarhely 
Néptáncműhely, hogy újraélessze a 
rendezvényt. Az idei rendezvényről, 
további tervekről Orendi István, az 
Udvarhely Néptáncműhely vezetője, a 
találkozó szervezője nyilatkozott.

Szibéria: felkiáltójel
a rohanó világban
Bár csak nemrég tért haza a hatvan-
öt napos szibériai expedícióról, akár 
holnap újraindulna Solymosi Zsolt, a 
kolozsvári János Zsigmond Unitárius 
Kollégium aligazgatója, aki volt diákjá-
val bejárta a világ háromnegyedét.
A több mint harmincezer kilométeres 
útról, a veszélyekről és látványossá-
gokról a kincses városi unitárius lel-
kész számolt be a Krónikának.

A romániai IT-szektor az ország legdinamikusabban fejlődő gazdasági ágazatává nőtte ki magát
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