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Előnyös a gazdaságfejlesztés
Tóth László szerint az erdélyi magyarság megerősítette pozícióit

– A járvány miatt nem volt 
egyszerű az idei esztendő. Ho-
gyan tudott ehhez a helyzethez 
alkalmazkodni a csíkszeredai 
magyar főkonzulátus?

– Valóban rendkívüli évet zá-
runk, amelyet alapjaiban határo-
zott meg a koronavírus-járvány és 
a kezelésére hozott intézkedések. 
Míg január-februárban a megszo-
kott mederben zajlott a tevékeny-
ségünk, márciustól gyökeresen 
megváltozott minden. Próbáltunk 
alkalmazkodni a helyzethez, és 
úgy érzem, ez sikerült is, hiszen 
alapfeladatainkat folyamatosan 
elláttuk, és amikor lehetett, a le-
hetőségek határáig bővítettük 
szolgáltatásaink körét. Persze a 
járványhelyzet nehézségei minket 
sem kíméltek: elmaradtak a jelen-
tős események, és delegációk sem 
látogattak Székelyföldre, ahogy 
kulturális és sportrendezvénye-
ink nagyobb részét sem tudtuk 
idén megtartani.

– Volt-e a járvánnyal kapcso-
latban külön feladata a főkonzu-
látusnak?

– Természetesen volt. Kiemel-
ném közülük a tavaszi időszak-
ban zajló repatriációs tevékeny-

ségünket, amikor a két ország 
között gyakorlatilag teljesen le-
állt a távolsági közlekedés, sem 
a repülőjáratok, sem a busz- és 
vonatjáratok nem közlekedtek, 
sok nehéz helyzetbe került ma-
gyar állampolgárnak segítettünk 
hazajutni. Közreműködtünk ma-
gyarországi kórházi kezelésre 
szoruló betegek utazásának meg-
szervezésében, de segítettünk 
gyógyszerek beszerzésében vagy 
a koronavírus terjedésének meg-
fékezését szolgáló adományok 
célhoz juttatásában is.

– A magyar–román gazdasá-
gi, üzleti együttműködést meny-
nyiben akadályozta a járvány? 
Vannak-e adataik, voltak-e visz-
szajelzések ezzel kapcsolatban?

– A különböző statisztikai 
adatok és felmérések a gazdaság 
teljesítményének és a kereske-
delmi volumen növekedésének 
drasztikus visszaeséséről szólnak 
világszerte. Ezek a folyamatok ter-
mészetesen a magyar–román gaz-
dasági és kereskedelmi kapcsola-
tokat is érintették. Csak hogy egy 
példát mondjak: a magyarországi 
turizmus szempontjából Románia 
az utóbbi években az egyik legdi-

namikusabban növekvő küldőor-
szág volt, és ez idén gyakorlatilag 
lenullázódott. Persze a kormá-
nyok hamar felismerték a gazda-
ságok működésének fontosságát, 
és válságkezelő intézkedéseiket 
ehhez is igazították.

– Az erdélyi magyar közéle-
tet követve hogyan jellemezné a 
2020-as évet?

– A járványhelyzet természete-
sen az erdélyi magyar közéletre is 
markáns hatással volt, amit csak 
tetézett az év végén megrendezett 
két választás és az azokat meg-
előző politikai bizonytalanság. 
Az év nagy részében elmaradtak 
a közösség kiemelkedő esemé-
nyei, és jelentősen beszűkültek 
az emberek és az intézmények 
közötti kapcsolatok. Mindezek 
azonban egyúttal számos pozitív 
dolgot is felszínre hoztak: láthat-
tuk az egészségügyi rendszerben 
dolgozók heroikus küzdelmét 
vagy a pedagógusoknak az online 
oktatásra való áttérés nehézsége-
inek leküzdésére tett rendkívüli 
erőfeszítéseit. Az őszi helyhatósá-
gi és a decemberi parlamenti vá-
lasztásokra szinte lehetetlen volt 
felkészülni, szokásos értelemben 

vett kampányról nem is beszélhet-
tünk, az erdélyi magyarság mégis 
jelentős eredményeket ért el, meg-
erősítette pozícióit az önkormány-
zatokban, és kormányzó erővé 
vált a bukaresti törvényhozásban.

– Lát-e esélyt arra, hogy jövő 
évben zavartalanul folytatódjon 
a magyar kormány erdélyi gaz-
daságfejlesztési programja?

– Amikor december elején Szij-
jártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter Maros megyében 
járt, meglátogattunk több olyan 
vállalkozást, amelyek az erdélyi 
gazdaságfejlesztési programban 
nyert támogatásból valósítottak 
meg nagyszerű beruházásokat. 
Ezek a vállalatok fizikailag itt 
építkeztek, ami által itt adhatnak 
több embernek munkát, itteni be-
szállítóktól vehetnek több nyers-
anyagot, és itt fizetnek több adót. 
Nem kérdéses számomra, hogy ez 
a program mindenkinek előnyös, 
és ahogy miniszter úr is mondta: 
a magyar kormány az RMDSZ-szel 
való konzultációra alapozva ké-
szen áll annak folytatására, össz-
hangban a romániai és az európai 
szabályozásokkal.

Pataky István

Tóth László főkonzul: 
jelentős eredményeket ért el 
az erdélyi magyarság
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• Az erdélyi gazdaságfejlesztési támogatásokból nagyszerű beruházásokat meg-
valósító vállalatok itt építkeztek, helyben adhatnak több embernek munkát, itteni 
beszállítóktól vehetnek több nyersanyagot, és itt fizetnek több adót – érvelt a magyar 
állam programjának folytatása mellett Tóth László csíkszeredai magyar főkonzul, aki a 
járvány miatti rendkívüli feladatokról is beszélt a lapcsaládunknak adott interjúban.

Az új miniszter az 
iskolák újranyitásáról 
Az óvodák és az iskolák 
mihamarabbi újranyitása az új 
oktatási miniszter elsődleges 
célja: az utóbbi napokban Sorin 
Cîmpeanu tárcavezető többször 
is elmondta, hogy abszolút 
prioritásnak tekinti ezt. A téli 
vakáció január 10-én jár le, ezt 
követően három hétig zajlik az 
oktatás, majd zárul az első félév. 
A következő vakáció január 
30.–február 7. között esedékes. 
Ennek tükrében érthető, hogy a 
szülőket foglalkoztatja a kérdés: 
vajon mennyi az esély arra, 
hogy már januárban újranyitnak 
az iskolák? Konkrét választ 
nem adott a tárcavezető, így a 
bizonytalanság még eltarthat 
egy ideig. Úgy nyilatkozott, 
az óvodák és az elemi iskolák 
újranyitásával, fokozatosan 
térhetnek vissza a gyerekek az 
iskolapadokba, majd a többi 
oktatási intézmények is meg-
nyithatják kapuikat, erre akkor 
kerülhet sor, amint a járvány-
helyzet lehetővé teszi – írta a 
főtér.ro. Megnézik, hogy milyen 
fokon terjed az új vírustörzs 
más országokban, megfigyelik, 
milyen óvintézkedéseket vezet-
nek be máshol, konzultálnak a 
járványszakértőkkel, és ennek 
alapján döntenek az újranyitás-
ról. Cîmpeanu egyértelművé 
tette, hogy ha az oktatási tárca 
– amely az egészségügy után a 
második legnagyobb közintéz-
ményrendszer – nem kapja meg 
a kormányprogramban szereplő 
összegeket, akkor ő lemond a 
mandátumáról. 

Megtelt vízzel a 
Kultúrpalota pincéje
A tűzoltóság segítségét kérték 
hétfő délelőtt a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalotához, amelynek 
alagsorában csőtörés történt 
és 100–150 négyzetméteren 
mintegy 30 centiméteres víz 
lepte el a helyet. Ahogy Szántó 
Lóránt, a Kultúrpalota vezetője 
a Székelyhon érdeklődésére 
elmondta, nagyobb anyagi kár 
nem keletkezett, mivel az alag-
sorban semmit nem tároltak. 
Azért fordultak a tűzoltósághoz, 
mert megfelelő felszereléssel 
rendelkeznek és sokkal gyor-
sabban ki tudták szivattyúzni a 
vizet. A vízvezetéken keletkezett 
hibát kijavítják.

Létszámstop 
a korcsolyapályán
A nagy érdeklődésre való 
tekintettel hétvégén kénytele-
nek voltak létszámkorlátozást 
bevezetni a marosvásárhelyi 
várban kialakított, egyetlen 
szabadtéri korcsolyapályán. A 
városháza tegnap közleményt 
adott ki, amelyben pontosít 
az üggyel kapcsolatban: a 
korcsolyapályát egy váltásban 
egyszerre legtöbb 90 személy 
használhatja. 
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