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„Ha a város igényli, segítünk”
Székelyudvarhelyen terjeszkedik a Babeș–Bolyai Tudományegyetem
• Együttműködési 
megállapodást kötött 
tegnap a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem 
és Székelyudvarhely 
önkormányzata. A 
dokumentumot Daniel 
David rektor és Gálfi 
Árpád polgármester 
írta alá Kolozsváron.

Az eseményt követő online 
sajtótájékoztatón Markó Bá-
lint, a BBTE kihelyezett ta-

gozataiért és a nem hagyományos 
oktatásért is felelős rektorhelyet-

tese elmondta: a BBTE egy éve 
megválasztott vezetősége 
kiemelt feladatának tekinti, 
hogy tudásával, szakértel-
mével segítse a helyi kö-
zösségek fejlesztését. „Ha a 
város igényli, mi segítünk!” 
– jelentette ki a rektorhe-
lyettes. Megjegyezte: ko-

rábban hasonló egyezményt 
írtak alá Hargita megye önkor-
mányzatával, és hamarosan Sep-
siszentgyörggyel is megegyeznek.

Udvarhelyi tervek

A rektorhelyettes elmondta, Szé-
kelyudvarhelyt iskolavárosként 
tartja számon az erdélyi magyar-
ság. Az egyetem székelyudvarhelyi 
kihelyezett tagozatán több mint 
200-an tanulnak az óvó- és tanító-
képző alapszakon és mesteri tago-

zaton, és az egyetem posztgradu-
ális informatikai képzést is nyújt 
a városban. Hozzátette, ha sikerül 
megszerezni az akkreditációt, 
már ez év őszétől, ha nem, akkor 
csak egy évvel később elindítják 

a székelyudvarhelyi informatikai 
mesterképzést, és emellett az ön-
kormányzat képzési igényeinek is 
igyekeznek eleget tenni. Markó Bá-
lint az MTI kérdésére cáfolta, hogy 
az egyetem székelyudvarhelyi ter-
jeszkedési tervei azzal állnának 
összefüggésben, hogy a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
(EMTE) még nem indított székely-
udvarhelyi képzéseket.

Városvezetői szempontok

Gálfi  Árpád polgármester arról beszélt, 
hogy szeretnék tartalommal kitölteni 
az aláírt egyezményt, mely által a jö-
vő nemzedékek számára biztosítanak 
továbblépési lehetőséget. Pálfi  Kinga 
alpolgármester elmondta, Székelyud-
varhelyen minden évben több mint 
500 diák fejezi be középiskolai tanul-
mányait. Közülük sokan Kolozsváron 

tanulnak tovább. Szeretnék helyben 
is biztosítani a továbbtanulás lehető-
ségét, elsősorban azoknak, akiknek 
nincs lehetőségük Kolozsvárra köl-
tözni. Az alpolgármester hozzátette, 
Székelyudvarhelyen találkozik a vá-
ros kereslete az egyetem kínálatával, 
hiszen nagy szükség lenne például 
a pedagógusok digitáliseszköz-hasz-
nálatra való felkészítésére, illetve sok 
más rövid, alkalmi képzésre is.

Egy asztalnál Székelyudvarhely 
és a BBTE vezetői
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A z államtitkárság 2019-ben in-
dította el a külhoni magyar 

vállalkozóknak szóló mentorprog-
ramot szakmai partnerével, a De-

sign Terminallal. „A program 
célja, hogy a tapasztalt, 
sikeres külhoni nagyvál-
lalkozókból mentorokat 
képezzünk, akik tudásuk-
kal, piaci ismereteikkel és 
tapasztalataikkal helyben 
nyújtanak segítséget az 
induló kisvállalkozók-
nak. A program elsőként 

a Vajdaságban indult el, 
együttműködésben a Prosperitati 
Alapítvánnyal és a Vajdasági Fia-

tal Vállalkozók Egyesületével, az 
idei esztendőben pedig Erdélyben 
folytatódik” – számol be szerkesz-
tőségünknek is elküldött közlemé-
nyében a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkársága. 

Az erdélyi program most máso-
dik állomásához ért: szerdán első 
alkalommal találkoznak egymással 
a programban részt vevő mentorok 
és mentoráltak, mintegy száz ma-
gyar vállalkozó közös munkája kez-
dődik meg az online térben. Ezzel 
kezdetét veszi a program közössé-
gépítő szakasza: 34 erdélyi nagy-
vállalkozó mentorjelöltként, 67 
kis- és középvállalkozó pedig men-

toráltként dolgozik együtt, melynek 
során az ismerkedés mellett a jó 
gyakorlatok átadásán és a tapaszta-
latcserén lesz a hangsúly. 

Katalizátorszerep

A mentorprogram elindításával az 
államtitkárság célja, hogy katali-
zátorszerepet töltsön be a külhoni 
magyar vállalkozók közötti kap-
csolatépítésben és együttműködés-
ben. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a mentorprogram 
nemcsak a Kárpát-medencei ma-
gyar vállalkozói hálózatot, hanem 
az azon belüli együttműködést 
is erősíti, hozzájárulva egy-egy 
külhoni magyar régió gazdasági 
fejlődéséhez. A Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága 
2016 óta támogatja a határon túli 
magyar vállalkozókat. Az elmúlt 
évek során több ezer külhoni ma-
gyar vállalkozó számára biztosítot-
tak szakmai képzést, mentorálást, 
valamint személyes konzultációt.

Második állomásához ért a mentorprogram
• Mintegy száz erdélyi magyar vállalkozó találkozik 
szerdán az online térben a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
erdélyi mentorprogramja keretében, amely második állo-
másához érkezett. A Design Terminallal és a Pro Economi-
ca Alapítvánnyal partnerségben megvalósuló rendezvény 
célja az erdélyi magyar vállalkozók támogatása, a magyar 
vállalkozókat segítő szakmai környezet kialakítása.

D an Anghel, a román védelmi 
minisztérium szóvivője az An-

tena3 hírtelevíziónak elmondta: a 
pilóta katapultált, és túlélte a bal-
esetet, de megsérült. A többfunkciós 
vadászgép a Kolozs megyei Aranyos-
lóna légibázisáról szállt fel gyakor-
latozó repülésre, és a Szászrégennel 
szomszédos Dedrád közelében zu-
hant le. A védelmi minisztérium köz-
leménye szerint a repülőgép helyi 
idő szerint 14 óra 30 perckor zuhant 
le lakatlan területre. A pilóta a kata-
pultálás ellenére nem vesztette el az 
eszméletét, együttműködött a hely-
színre érkezett mentőegységekkel. 

A bátosi polgármester, Dinu Du-
mitru Cotoi a Zi de zi román napilap-
nak elmondta, a vadászrepülőgép a 
mezőre zuhant. A helyszínre sietve 
látták, hogy a pilóta eszméleténél van, 
úgy tűnt, nem szenvedett különösebb 
sérüléseket. Miután megtalálták a kol-

légájával a pilótát, aki még kínlódott, 
hogy a köréje fonódott ejtőernyőt le-
fejtse magáról, segítettek neki, és au-
tójukkal a mentők felé szállították.

Romániában folyamatban van a 
légierő korszerűsítése, amit a had-
sereg másodkézből vásárolt, hasz-
nált F16-os vadászgépekkel 
hajt végre. Használatban 
vannak azonban még a 
Szovjetunióban gyártott és 
izraeli segítséggel Románi-
ában felújított MiG-21 Lan-
cer típusú vadászgépek is. A 
megrendelt F16-osok közül eddig 17 
érkezett meg. Az utóbbi 25 évben a 
román légierő több mint húsz MiG-21-
ese hajtott végre kényszerleszállást 
vagy zuhant le. A legutóbbi hasonló 
baleset 2018. július 7-én történt egy 
légi parádé közben a dél-romániai Fe-
testi település mellett. Akkor a pilóta 
nem élte túl a balesetet.

Lezuhant egy vadászrepülőgép
• Maros megyében kedd délután lezuhant a román 
légierő egyik MiG-21 Lancer vadászrepülőgépe. 




