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Nagy Zsolt exminiszter mentorként vett át díjat Potápi Árpádtól

OKLEVELEKET, DÍJAKAT VEHETTEK ÁT AZ ERDÉLYI VÁLLALKOZÓI MENTORPROGRAM RÉSZTVEVŐI

Elősegítik a gazdasági hálózatépítést
Mintegy száz erdélyi ma-
gyar vállalkozó vett részt a 
budapesti Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkár-
sága, a Design Terminal és a 
Pro Economica Alapítvány 
Erdélyi Mentorprogramjának 
záró- és díjátadó gáláján 
Kelementelkén. Mint elhang-
zott, a program célja olyan 
közösségi hálót szőni, „amit 
soha senki nem tud eltépni”.

 » ANTAL ERIKA

A magyar kormány által fi -
nanszírozott vállalkozói 
mentorprogram résztve-

vőit díjazták szerda este a Maros 
megyei Kelementelkén szervezett 
rendezvény keretében. A Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkársága, a Design Terminal 
és a Pro Economica Alapítvány 
által szervezett Erdélyi Mentor-
programban mintegy harminc 
erdélyi nagyvállalkozó vett részt 
mentorjelöltként, és mintegy 
hatvan kis- és középvállalkozó 
mentoráltként. A programmal a 
magyar kormány a vállalkozó-
kat segítő szakmai környezet ki-
alakítását kívánta elősegíteni. A 
Vajdaság után Erdélyben is meg-
valósult mentorprogram célja a 
tapasztalt nagyvállalkozók men-
torrá képzése, ezáltal a vállalko-
zókat segítő szakmai környezet 
kialakítása a külhoni magyar 

régiókban. Akárcsak az, hogy a 
több éve, évtizede jól működő 
vállalkozások támogassák az in-
duló vállalkozókat, rövidüljön 
a vállalkozói tanulási folyamat, 
kapcsolati hálót hozzanak létre a 
vállalkozók, a különböző régiók 
között. Összesen nyolc képzési 
napot tartottak Erdélyben, a vi-
lágjárvány miatt online, a men-
torok és a mentoráltak párokban 
dolgoztak.

Az eseményen Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős állam titkára 
felidézte: a magyar nemzetpoli-
tika 2014–2015 óta tekinti céljá-
nak a Magyarország határain túl 
élő magyarok szülőföldön való 
boldogulásának az elősegíté-
sét. Ezért indították el a gazda-
ságfejlesztő, illetve a gazdasági 
hálózatépítést elősegítő progra-
mokat. Úgy fogalmazott: a men-
torprogram célja egy eltéphetet-
len közösségi háló szövése. Vass 
Levente, a bukaresti egészség-
ügyi minisztérium államtitkára a 
rendezvényen kifejtette: a siker 
azon múlik, hogy miként sike-
rül embereket a hálózatba fűzni, 
egy ügy mellé felsorakoztatni. 
A jelenlévők száma alapján az 
államtitkár megállapította: nem 
telt hiába az elmúlt öt év. A szer-
da esti rendezvényen többek kö-
zött a leginspirálóbb mentornak, 
a legelhivatottabb mentoráltnak, 
a legösszetartóbb csapatnak járó 
díjakat adták át a program szer-
vezői.

H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

Ősszel kezdik el építeni azt a 
vezetéket, amely összekö-

ti a BRUA elnevezésű, Bulgáriát 
Románián és Magyarországon 
keresztül Ausztriával összekö-
tő vezetéket a Fekete-tengerrel 
– közölte Ion Sterian. A román 
gázvezeték-hálózat kezelésével 
megbízott Transgaz állami válla-

lat vezetője egy konferencián el-
mondta, a Tuzla és Podișor közöt-
ti vezeték várhatóan két év alatt 
épül meg, a munkálatokat ősszel 
kezdik el, a beruházás értékét 400 
millió euróra becsülik. Rámuta-
tott, a BRUA vezeték már meg-
épült első szakaszának kapacitá-
sa márciustól teljes mértékben le 
van kötve, ezzel naponta 4,2–4,7 
millió köbméter gáz halad át Ro-

mánián. Sterian azt is elmondta, 
hogy az országban jelenleg hat 
gázkompresszor-állomás van, 
szeptemberig elkészülhet újabb 
kettő, így nyolc ilyen beruházás-
sal a román hálózat bármekkora 
gázmennyiséget képes fogadni és 
továbbítani. Az Európai Bizottság 
támogatásával megépült BRUA, 
illetve a Tuzla és Podișor közötti 
vezetékeken keresztül haladna 

egyebek mellett a fekete-tengeri 
Neptun Deep mezőben rejlő gáz, 
amelynek kitermelése egyelőre 
késik. A kitermelési jogot az oszt-
rák OMV és az amerikai Exxon-
Mobil birtokolja, ez utóbbi része-
sedését megvásárolná a Romgaz 
állami vállalat. Az OMV azt várja, 
hogy a bukaresti parlament a ki-
termelők számára kedvezőbb fel-
tételeket biztosítson.

Ősszel kezdik építeni a fekete-tengeri gázvezetéket

Csak 13,5 százalékkal
emelik a gyerekpénzt

E lfogadta a bukaresti kormány 
csütörtöki ülésén a gyer-

meknevelési támogatás (gyer-
mekpénz) 2022. január 1-jétől 
érvényes emeléséről szóló sür-
gősségi rendeletet, amely arról 
is rendelkezik, hogy 2023-tól az 
infl áció mértékének megfelelően 
nő a juttatás összege. Florin Cîţu 
miniszterelnök szerint jövő év 
elejétől a 2 évesnél kisebb gyere-
kek 486 lejre jogosultak (fogya-
tékkal élők esetében 3 év a felső 
korhatár), a 2 és 18 év közöttiek 
juttatása pedig 243 lejre nő, a 
fogyatékkal élők esetében 486 lej 
lesz a juttatás. Ez 13,5 százalékos 
emelkedés, holott a kormánypár-
tok az elmúlt időszakban több-
ször is 20 százalékos indexálást 
helyeztek kilátásba.

A mostani kormánydöntés 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy 
a jobbközép kabinet fél évvel 
elhalasztja a Ludovic Orban 
vezette kormány által tavaly 
elfogadott menetrendet, amely 
alapján a gyerekpénz 2021. jú-
lius elsején emelkedett volna a 
most közölt mértékben. Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyet-
tes a múlt héten közölte, hogy 
a kiskorú gyermek után járó 
családi pótlék január 1-jétől 20 
százalékkal fog nőni. A Ludo-
vic Orban vezette kabinet által 
tavaly szeptemberben elfogadott 
sürgősségi rendelet még arról 
szólt, hogy 2022 januárjától 2 
éves korig 542 lejre, 2 és 18 év 
között pedig 271 lejre emelkedik 
az illetmény összege havonta. A 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) és 
a képviselőház elnöke nemrég 
arról beszélt, hogy a koalíció 
döntése értelmében 2022. január 
elsejétől 20 százalékkal nő a 
családi pótlék összege, amelyet 
ezenfelül az infl ációs rátához 
is hozzáigazítanak. A gyerek-
pénz jelenleg 214 lej a 2 és 18 
év közöttiek, illetve 427 lej a 2 
évesnél kisebb és a fogyatékkal 
élők esetében. A parlament által 
korábban elfogadott törvény a 
juttatás megduplázását írja elő, 
ám az Orban- majd a Cîţu-kor-
mány szerint az ilyen mértékű 
hirtelen emelés révén 3,6 millió 
gyermek támogatása kerülne ve-
szélybe, erre ugyanis nincs pénz 
a költségvetésben. (R. Sz.)
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