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Az idei Érték és Minőség Nagy-
díj pályázata lefedi szinte az 

egész gazdaságot, a 40 főkategória 
több mint 100 témakörében meg-
hirdetett, a legkiválóbb termékek és 
szolgáltatások versenyére május 27-
éig lehet jelentkezni a Kárpát-régió 
egész területéről – közölte az Érték 
és Minőség Nagydíj pályázat kiírói 
tanácsa az MTI-vel. Az idei év mot-
tója: „Étkezzünk egészségesen, hogy 
egészségesen élhessünk!”  A pályázat 
fővédnöke Latorcai János, az Országy-
gyűlés alelnöke, kiemelt támogatója 
a Miniszterelnökség nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkársága, külhoni 
támogatója az RMDSZ, szakmai támo-
gatója a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal.

Célkeresztben a minőség
Mint a szervezők a közleményben 
kiemelték, a pályázat célja, hogy el-
ismerje az áruk és szolgáltatások ma-
gas minőségi színvonalát, elősegítse 
a nemzetközi piacon versenyképes, 
kiemelkedő minőségű, magas hoz-
záadott szellemi értéket képviselő 
áruk előállítását, valamint szolgálja 

a gyártók, a forgalmazók és szolgál-
tatók aktív minőségpolitikájának fej-
lesztését. Az Érték és Minőség Nagydíj 
magánpályázatra jelentkezhet min-
den magán- és jogi személy egyéni 
vállalkozó vagy alkotóközösség. Az 
Érték és Minőség Nagydíj pályázat 
kitüntetéseit a parlamentben adják át 
szeptember 9-én.

A meghirdetett 40 pályázati fő-
csoport érinti többek között a ven-
déglátást, az építő-, a bútor-, a me-
zőgazdasági és élelmiszeripart, az 
infrastrukturális beruházásokat, az 
életminőség javítására szolgáló ter-
mékeket, szolgáltatásokat, a csoma-
golástechnikát, az informatikai prog-
ramokat, rendszereket, szabadidős és 
kulturális tevékenységeket, rendezvé-
nyeket, az oktatást, az orvostechnikai 
és kozmetikai szegmenst, a lakberen-
dezést vagy akár a webshop-szolgál-
tatásokat.

Egyre többen nyernek Erdélyből
Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Mi-
nőség Nagydíj pályázati titkárság 
ügyvezető igazgatója a közleményben 
a tanúsító védjegyet hídhoz hasonlí-
totta a vállalkozók és a fogyasztók kö-
zött.  Latorcai János, az Országgyűlés 

alelnöke méltatta a kiírók törekvését, 
hogy a tudatos vásárlás és fogyasz-
tás előmozdítását összekapcsolják a 
kimagasló minőséget előállító hazai 
termelők elismerésével. „Azok a vál-
lalkozások ugyanis, amelyek az alko-
tás és a teremtés útján járva, a magyar 
földből, magyar alapanyagokból és 
hazai munkaerő közreműködésével, 
kreativitásukat latba vetve, készítik el 
termékeiket, sikerükkel Magyarország 
sikeréhez is hozzájárulnak” – mondta 
a közlemény szerint.

Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára kiemelte, az Érték és 
Minőség Nagydíj azokat a szereplő-
ket tömöríti, akik felismerték, hogy 
termékeikkel, értékmentő és értékte-
remtő munkájukkal saját közösségük 
erejét gyarapítják.  Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök arról értekezett, hogy 
a szövetség harmadik éve külhoni tá-
mogatója az Érték és Minőség Nagy-
díj pályázatnak, évről évre emelke-
dik az elismerést Erdélyből elnyerők 
száma, mindez azt bizonyítja, hogy 
a honi magyar termékek és szolgál-
tatások magas szakmai színvonalat 
képviselnek, megállják a helyüket a 
határainkon túl is.

A legkiválóbb termékeket és szolgáltatásokat keresik
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A legjobban
az élelmiszerek drágultak
Februárban 3,05 százalékra mér-
séklődött az éves infl áció Románi-
ában az előző hónapban jegyzett 
3,6 százalékról – közölte tegnap 
az Országos Statisztikai Intézet 
(INS). Tavaly februárhoz mérten 
az élelmiszerek 4,09 százalékkal 
drágultak, a szolgáltatások 3,84 
százalékkal kerültek többe, míg a 
nem élelmiszerekért 2,04 százalék-
kal fi zettek többet a fogyasztók. Ja-
nuárhoz képest a havi infl ációs ráta 
0,25 százalék volt. Mint ismeretes, 
a Román Nemzeti Bank (BNR) 
0,1 százalékponttal, 3 százalékra 
csökkentette februárban az idei 
infl ációs előrejelzését.
 
Nőtt a külkereskedelmi
mérleg hiánya
Januárban csaknem 4 százalékkal 
nőtt a román külkereskedelmi 
mérleg hiánya, amely 50 millió eu-
róval haladta meg a tavaly januári 
értéket – tájékoztatott tegnap az 
Országos Statisztikai Intézet (INS). 
Az idei első hónapban az export 
3,3 százalékkal 5,692 milliárd 
euróra gyorsult, míg az import 3,4 
százalékkal 7,015 milliárd euróra 
nőtt. A külkereskedelmi mérleg 
hiánya 1,323 milliárd euró volt. 
Tavaly 14,3 százalékkal, 17,280 
milliárd euróra nőtt a külkeres-
kedelmi mérleg hiánya az előző 
évhez mérten. Románia 2019-ben 
1,9 százalékkal többet, 69 milliárd 
euró értékben exportált, miközben 
4,2 százalékkal többet, 86,283 
milliárd euró értékben importált a 
2018-as évhez képest. A külkeres-
kedelmi defi cit elsősorban amiatt 
nő, hogy a behozatal gyorsabban 
bővül a kivitelnél. Az ország 
gazdasága a belföldi fogyasztás 
növekedése okozta keresletet nem 
tudja saját forrásokból fedezni, 
ezért nő gyorsabb ütemben a 
behozatal.
 
Csaknem felére csökkenhet
a temesvári reptér forgalma
A temesvári Traian Vuia nemzetkö-
zi repülőtér vezetősége úgy számol, 
hogy márciusban 40 százalékkal 
visszaesik a légikikötő forgalma a 
koronavírus terjedésének meg-
fékezése érdekében meghozott 
óvintézkedések miatt. Mint tegnapi 
közleményükben rámutatnak, 
a globális koronavírus-járvány 
összefüggésében az olasz kormány 
karantént rendelt el, a bukaresti 
illetékesek úgy döntöttek, hogy 
ideiglenesen felfüggesztik az olasz-
országi repülőjáratokat, a légitár-
saságok közben más célpontok 
esetében is csökkentik a járatok 
számát, ami márciusban az utas-
forgalom több mint 40 százalékos 
visszaeséséhez fog vezetni. A reptér 
vezetősége éppen ezért máris je-
lezte, hogy a bevételek csökkenése 
miatt a tevékenység átszervezésére 
irányuló intézkedéseket fognak 
foganatosítani.

A KORMÁNY LEGÚJABB TERVE SZERINT 2027-RE KÉSZÜL EL MAROSVÁSÁRHELY–JÁSZVÁSÁR-AUTÓPÁLYA

Sztrádaépítés: Erdély a legvégén

Napirenden a rég várt autópálya megvalósíthatósági tanulmányának aktualizálása

A Marosvásárhely–Jászvásár–
Ungheni-autópálya erdélyi 
szakasza készül el a legké-
sőbb – derül ki a kormány 
terveiből, amelyek szerint 
2027-ben a sztráda teljes hosz-
szán végigszáguldhatunk 130 
kilométer/órával.
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L egkésőbb 2027-ig elkészül, és eu-
rópai uniós forrásokból fi nan-
szírozzák a Marosvásárhely–

Jászvásár–Ungheni-autópályát – je-
lentette be a kormány, és egyúttal 
a beruházás menetrendjét is is-
mertette. Eszerint 2021 januárjáig 
felülvizsgálják és aktualizálják a 
Marosvásárhely és Târgu Neamţ 
között futó sztrádaszakasz megva-
lósíthatósági tanulmányát. Ennek 
az autópályarésznek a tervezés és 
építkezés elkezdését követő 60 hó-
napon belül kell majd megépülnie, 
így a bukaresti hatóságok számítása 
szerint 2026–2027-re készül el. 2022 
végéig felülvizsgálják és aktuali-
zálják a Târgu Neamţ és Jászvásár 
között futó sztrádaszakasz megva-
lósíthatósági tanulmányát. Érdekes 
viszont, hogy a bejelentések szerint 
ezen a második szakaszon tervezik 
hamarabb elkezdeni a tulajdonkép-
peni munkát, amelynek időtartamát 

36-48 hónapra becsülik, így várha-
tóan már 2025–2026-ban átadhatják 
a forgalomnak. Közben 2021 végéig 
aktualizálják a Jászvásár–Ungheni- 
szakasz megvalósíthatósági tanul-
mányát is, hogy 24–36 hónap mun-

ka után, 2024–2025-ben már itt  is 
lehessen 130 kilométer/órával szá-
guldozni.

A kormány közlése szerint a mű-
szaki és gazdasági tervek elkészí-
téséhez, illetve az autópálya-épí-
téshez szükséges fi nanszírozást a 
2014–2020-as, a 2021–2027-es euró-
pai uniós költségvetési ciklusban 
Románia rendelkezésére álló pénz-
összegekből, az állami költségve-
tésből, vissza nem térítendő kül-
földi hitelekből és más forrásokból 
biztosítják.

 » A bejelenté-
sek szerint a má-
sodik szakaszon 
tervezik hama-
rabb elkezdeni 
a munkát.

AR
CH

ÍV

Sztrádaalagutakat akar a kormány a Prahova völgyén

A felszíni megoldások helyett alagutakat fúrna a kormány a Prahova völgyén rendszerint előfordu-
ló torlódások felszámolására hivatott Comarnic–Brassó-autópálya nyomvonalán, Buşteni-nél. Az 
Adevărul.ro hírportál értesülése szerint a bukaresti hatóságok úgy számolnak, hogy amennyiben a 
dokumentáció 2023-ig elkészül, úgy 2025–2026-ra elkészülhetett az oly sokak által várt sztráda.

 1 euró       4,8167
1 dollár      4,2539
 1 svájci frank 4,5447
1 font sterling 5,5035
100 forint 1,4374

Valutaváltó




