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Brüsszel támogatást ígért Bukarestnek a károk enyhítésére

Uniós segély sertéspestisre

Románia támogatást kért az 
Európai Uniótól a sertéspes-
tis okozta károk enyhítésére 

– jelentette be csütörtökön Viorica 
Dăncilă miniszterelnök azt követő-
en, hogy a Victoria-palotában fogad-
ta Phil Hogant, az Európai Bizottság 
agrárbiztosát, aki ígéretet tett arra, 
hogy segítenek a kór leküzdésében, 
támogatják a hatóságokat és a gazdá-
kat egyaránt. Viorica Dăncilă ugyan-
akkor a kormány ülésén bejelentette: 
az általa vezetett kabinet sürgőssé-
gi kormányrendeletet fogad el még a 
nap folyamán, amelynek értelmében 
az afrikai sertéspestis által érintett 
farmok munkanélkülivé vált alkal-
mazottai maximum hat hónapig 500 
lej támogatásban részesülnek, amit 
a munkanélküli-segély felett kapnak.

Oltás- és kutatóközpont

Phil Hogan uniós biztos a Petre Daea 
mezőgazdasági miniszterrel folyta-
tott találkozót követő sajtótájékozta-
tón többek között azt hangsúlyozta, 
hogy „meg kell vizsgálni azokat a 
vidékeket, amelyek piros színnel 
szerepelnek a térképen”. Megjegyez-
te,  Romániában jól működik a kór-
okozó terjedésének figyelemmel 
kísérésére létrehozott rendszer, sze-
rinte ezt bizonyítja a számos fertő-
ző gócpont nyilvántartásba vétele. Az 
Európai Bizottság illetékese ugyan-
akkor elégedetten nyilatkozott ar-

ról is, ahogyan a romániai hatóságok 
együttműködnek Brüsszellel.

„A célkitűzéseink ugyanazok, és 
remélem, hogy az elkövetkező hetek-
ben-hónapokban lesznek előrelépé-
sek, tudunk segíteni a gazdáknak a 
biobiztonsági intézkedések betartá-
sában” – szögezte le Hogan. Egyút-
tal bejelentette, igyekeznek mielőbb 
oltást biztosítani, 2019-ben pedig 10 
millió eurót szánnak ennek kifejlesz-
tésére. Hogan beszélt arról is, hogy 
az Európai Bizottság fontolgatja, hogy 
anyagi támogatást nyújtson a kóroko-
zó által sújtott román gazdáknak. 
Petre Daea eközben arról számolt be, 
a régió országai elfogadták, hogy Ro-
mániában létesüljön egy afrikaiser-
téspestis-kutatási központ.

Terjed a kór

Közben szintén csütörtökön az Orszá-
gos Állategészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság (ANSVSA) arról 
adott számot, hogy a korábbi adatok-
hoz képest kettővel több, 12 megyét 
érint az afrikai sertéspestis, amely 
már 207 településen van jelen, és 
csaknem 900 fertőző gócpontról tud-
nak a hatóságok. A közlés szerint ed-
dig 232 ezer 722 állatot pusztítottak el 
azokban a gazdaságokban, ahol meg-
jelent a kórokozó. Románia észak-
nyugati részén továbbra is három 
megyében van jelen az afrikai sertés-
pestis, így Szatmár, Szilágy és Bihar 
megyében, ahol összesen 13 telepü-
lést érint. Ebben a régióban 1375 ház-
táji sertést pusztítottak el. Az ország 
dél keleti részén továbbra is jóval el-
terjedtebb a vírus, összesen 194 te-
lepülés szerepel a nyilvántartásban 
Tulcea, Konstanca, Brăila, Ialomița, 
Galac, Călărași, Ilfov, Buzău és 
Giurgiu megyében.  A legtöbb fertőző 
gócpontot, több mint fél ezret Tulcea 
megyében fedezték fel.

 
BÁLINT ESZTER

Képzés is lenne a megújuló málnási szállodában
Kormányzati pénzből újítanák fel 
a málnásfürdői romos szállodát, 
és a gyógyturizmus terén tevé-
kenykedő szakemberek számára 
szerveznének benne felnőttkép-
zést. Tamás Sándor, a Kovászna 
megyei önkormányzat elnöke be-
jelentette, hogy újabb pályázási 
lehetőség nyílt az Országos Telepü-
lésfejlesztési Programnál (PNDL2), 
a megyei önkormányzat és Mál-
nás község a tulajdonukban levő 
egykori málnásfürdői szálloda fel-
újítására hívna le kormánypénzt. 
Az elképzelés szerint olyan okta-
tási helyszínt hoznának létre, ahol 
a Művészeti és Népiskola biztosí-
totta felnőttképzés ernyője alatt 
gyógyturizmus területén tevékeny-
kedő szakemberek felkészítéséhez 
szükséges gyakorlati órákat meg le-
het tartani.

Henning László, a megyei ön-
kormányzat alelnöke lapunknak 
elmondta, október 8-ig lehet be-

nyújtani a pályázatot, nemcsak 
az épületfelújítására, hanem a 
felszereltésre is kérnének pénzt, 
ezért egyelőre pontos összeget nem 
tudnak. Az országban már van pél-
da arra, hogy turisztikai létesítmé-
nyekben bonyolítanak le gyakorlati 
képzést, így a szállodában az állan-
dó alkalmazottak mellett tanulhat-
nának a tanfolyamokon résztvevők. 
Gáj Nándor, a Művészeti és Népis-
kola igazgatója megkeresésünkre 
arról beszélt, hogy néhány éve ké-
peznek már turizmusban foglal-
koztatható szakembereket, pincért, 
szakácsot, sommelie-rt, s azt ta-
pasztalták, hogy egyre nagyobb az 
igény a gyógyturizmusban tevékeny-
kedőkre – masszőrre, gyógytor-
nászra, szakosodott asszisztensre 
– ezt a hiányt orvosolnák azzal, hogy 
akkreditáltatnak egy ilyen jellegű 
felnőttképzést.

Mint az igazgató is kiemelte, 
Málnásfürdőn van gyógykezelőköz-

pont, mofetta, hidegfürdő, ásvány-
vizek, ezért kiváló helyszín lehet a 
gyakorlatok lebonyolítására.

Amint arról korábban írtunk, hét 
évvel ezelőtt a málnási önkormány-
zat és Kovászna Megyei Tanács 300 
ezer euróért visszavásárolta Ioan 
Neculae brassói üzletembertől a 
málnásfürdői turisztikai ingatlano-
kat a több mint háromhektáros te-
rületet, a 60 szobás hotelt, illetve a 
hozzátartozó vendéglőt. A létesítmé-
nyek magánosítás során kerültek a 
vállalkozó birtokába, aki aztán nem 
fektetett be semmit a felújításba, ál-
lagmegőrzésbe. Az egykor virágzó, 
majd a rendszerváltás után telje-
sen lerobbant üdülőtelepet az elmúlt 
években kis lépésekben kezdték fej-
leszteni, átadták a Borvizek útja 
program keretében megépült kezelő-
központot, és beindították a mofettát 
és a hidegfürdőt.

B. K. B.

Támogatásáról biztosí-

totta az Európai Bizottság 

agrárbiztosa a romániai 

hatóságokat és gazdákat 

az afrikai sertéspestis 

elleni küzdelemben.

Átgondolatlannak tűnik a diákhitel
Egyelőre nem tudni, mikor lesz ked-
vezményes diákhitel Romániában. 
Szeptember elején ugyan lezárult 
az Országos Stratégiai és Előrejel-
zési Bizottság Fektess a tanulásba! 
(Investește în tine)  kormányprog-
ramja alkalmazási módszertanának 
közvitája, ám a dokumentum tovább-
ra is várat magára. Pedig a 2018/50-
es sürgősségi kormányrendelet már 
júniusban megjelent, a módszertan 
nélkül azonban alkalmazhatatlan, 
a bankok sem tudják, mire számít-
hatnak, bár a lebonyolítást rájuk bíz-
nák. A Krónika által megszólaltatott 
szakemberek szerint a szándék vi-
tathatatlanul jó, ám a program sike-
re az alkalmazáson áll vagy bukik. 

Amint arról korábban írtunk, a jú-
niusban elfogadott kormányrendelet 
szerint azoknak nyújtanak az ál-
lam által támogatott kamatmentes 
hitelt, akik a tanügyi vagy oktatá-
si minisztérium által engedélyezett 
oktatási rendszerben vagy felnőtt-
képzésben vesznek részt. A 16 és 26 
év közöttiek legtöbb 40 ezer lejes hi-
telt vehetnek fel, a 26 és 55 év közöt-
tiek legtöbb 35 ezer lejes kölcsönt 
kaphatnak. A pénzt a tanulási, mű-
velődési, sporttevékenységeikhez 
kapcsolódó költségeikre, egészség-
ügyi kiadásaikra, de lakásvásár-
lásra és felújításra is fordíthatják. 
A kamatokat és a banki jutalékokat 
az állam fedezi, a hitel igényléséhez 
nincs szükség állandó jövedelem-
re, ám adóstársra (codebitor) igen. 
A hitel értékének 80 százalékát a 
Kis- és Középvállalkozások Orszá-
gos Garanciaalapja (FNGCIMM) és 
a Román Ellenbiztosítási Alap (FRC) 
szavatolja. Ha elfogadnák a mód-
szertant, már idén mintegy 25 ezren 
élhetnének a lehetőséggel, hiszen a 
kormány erre az évre 600 millió le-
jes keretet szabott meg az állami ga-
ranciára, és 5 millió lejt a kamat- és 
jutaléktámogatásra.

Nem bankoknak való feladat?

Ebben a formában a javasolt rend-
szer nem a világon alkalmazott 
„fő csapásvonal” irányát követi – 
szögezte le érdeklődésünkre Diósi 
László, az OTP Bank Románia ve-
zérigazgatója. Mint hangsúlyozta, 
az Amerikai Egyesült Államokban, 
Nagy-Britanniában, Nyugat-Euró-
pában, de Magyarországon is nagy 

múltja van a diákhitelek odaítélésé-
nek, ám ezzel az erre szakosodott 
diákhitel-intézetek foglalkoznak. 
„Romániában ezt a bankszektorra 
bíznák, ám nem valószínű, hogy ez 
a bankoknak való feladat” – szögez-
te le a pénzügyi szakértő. Világszer-
te bonyolult rendszerek működnek 
jól, nem ártana azokat górcső alá 
venni. Diósi László hangsúlyozta, 
ha megjelenik a módszertan, meg-
vizsgálják annak a lehetőségét, hogy 
részt vesznek-e a programban. Rá-
mutatott, első olvasatra a kormány-
rendeletből hiányzik a minőség 
szavatolására való törekvés. „A di-
ákhiteleket világszerte arra hasz-
nálják, hogy segítsék a kormány 
stratégiáit, nem támogatnak egy-
formán mindenkit, leszögezik, hogy 
milyen szakmákat, mesterségeket 
tartanak fontosnak, melyik oktatá-
si intézmények diákjai kaphatnak 
ilyen jellegű állami támogatást. Sok 
országban azt is megvizsgálják, a 
tanulmányai elvégzése után hol he-
lyezkedik el a kedvezményezett, 
például ha külföldre megy, vissza 
kell fizetnie az állam által finanszí-
rozott kamat összegét is. Sok múlik 
tehát az alkalmazási módszerta-
non” – összegzett Diósi László. 

Felületi kezelés

A meglevő problémák felületi keze-
lése ez a rendelet a Romániai Ma-
gyar Középiskolások Szövetsége 
(Makosz) elnöke, Bukur Tamás sze-
rint. Mint diákszervezeti elnök azt 
tapasztalta, hogy sokan az anyagi 
nehézségek miatt nem tudják foly-
tatni a tanulmányaikat, de erre az 
lenne a megoldás, ha a tanulmá-
nyi eredményekhez kötött szociá-
lis ösztöndíjak összegét legalább 
a minimálbér szintjére emelné a 
kormány, hogy egy fiatal valóban 
meg tudjon élni ebből a támogatás-
ból. „Romániában nagyon alacsony 
szinten van a pénzügyi kultúra, so-
kan fel sem fogják, mit jelent a hitel, 
hogy azt majd vissza kell fizetni, 
és nem szerencsés, ha egy fiatal 
már eladósodottan kezdi az életet, 
különösen, ha nem is érti ponto-
san, mekkora felelősséggel jár egy 
ilyen hitel törlesztése” – szögezte le 
Bukur Tamás. 

BÍRÓ BLANKA

Nem tiltják be a háztáji sertéstartást

Cáfolni igyekezett csütörtökön Petre Daea mezőgazdasági miniszter azo-
kat a napokban felröppent híreszteléseket, amelyek szerint a kormány 
szándékában állna a háztáji sertéstartás betiltása. „Persze, hogy nem tilt-
juk be a sertéstartást – ments’ Isten!” – szögezte le. Hozzátette azonban, 
hogy akik hasonló tevékenységet kívánnak folytatni, be kell tartaniuk a 
biobiztonsági intézkedéseket, megelőzve ezáltal az afrikai sertéspestis és 
más betegségek terjedését.

Munkalátogatás. A román kormány illetékeseivel találkozott Phil Hogan (középen)

Itt mikor lesz? Magyarországon már bevált a diákhitel intézménye
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