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H I R D E T É S

Enyhén, 0,2 százalékponttal, 5,5 
százalékra mérséklődött má-

jusban a munkanélküliségi ráta az 
előző hónaphoz mérten Romániá-
ban – derül ki az Országos Statisz-
tikai Intézet (INS) által csütörtökön 
nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból. A 15 és 74 év közöttiek köré-
ben 449 ezren voltak állás nélkül, 
ami kevesebb az előző hónapban 
jegyzett 474 ezernél. A férfi aknál 
0,3 százalékponttal magasabb 
volt a munkanélküliségi ráta, hi-
szen elérte az 5,6 százalékot, míg 
a nők körében 5,3 százalék volt 
az állástalanok aránya. A 25 és 74 
évesek körében 4,4 százalék volt 
az állástalanok aránya, ők tették 

ki a munkanélküliek csaknem 76 
százalékát.

 A statisztikai intézet közölte, 
hogy az uniós normáknak való 
megfelelés érdekében idén módo-
sították a munkanélküliek arányá-
nak becslésére irányuló számítási 
módszert, így januártól már nem 
tartoznak a foglalkoztatottak kö-
rébe azok, akik kizárólag vagy 
nagymértékben saját fogyasztásra 
termelnek mezőgazdasági termé-
keket. A statisztikai intézet leg-
később az év végéig ígérte az új 
számítási módszer aktualizálását, 
hogy az előző évi havi bontású 
adatok összevethetők legyenek az 
ideiekkel. (Hírösszefoglaló)

Kevesebb a munkanélküli

 » B. E.

A csütörtök reggeli híradásokkal 
ellentétben nem változnak a 

Görögországba való beutazás fel-
tételei, csak szúrópróbaszerűen 
tesztelik a közúti határátkelőknél 
a turistákat, ahogyan az a görög 
turisztikai minisztérium honlapján 
is szerepel – közölte a bukaresti 
külügyminisztérium. A hivatalos 
helyreigazításra azt követően volt 
szükség, hogy szerda este a tárca 
szóvivője arról számolt be: mos-
tantól minden olyan polgárt, aki 
személyautóval akar beutazni Gö-
rögországba, a határátkelőnél ko-
ronavírustesztnek vetnek ezentúl 
alá, függetlenül attól, hogy meg-
kapta-e a Covid–19 elleni oltást, 
vagy sem.

A külügy kora délutáni tájékoz-
tatása szerint egy fordítási hiba 
miatt terjedt el  a téves információ, 
a Románia athéni nagykövetsé-

gének dolgozó fordító kihagyta a 
görög Hivatalos Közlönyben meg-
jelent szabályokból annak a meg-
jegyzésnek a lefordítását, amely-
nek értelmében a görög hatóságok 
által megszabott algoritmus szerint 
zajlik a tesztelés a határátkelőknél, 
így a tájékoztatásból az szűrődött 
le – tévesen –, hogy mindenkit 
tesztelnek, aki a közúti átkelőkön 
keresztül érkezik az országba.

 Az incidens nyomán Bogdan 
Aurescu külügyminiszter elren-
delte az érintett fordítóval való 
munkaviszony megszüntetését, 
továbbá a diplomáciai képviselet 
azon alkalmazottainak szankcio-
nálását, akik jóváhagyták ezeket 
az információkat.

 A Görögországba való beutazás 
feltételeiről a román külügymi-
nisztérium weboldalán (mae.ro), 
valamint a görög turisztikai mi-
nisztérium honlapján (travel.gov.
gr) található részletes tájékoztatás.

Görög út: minden a régiben

 » PATAKY ISTVÁN

Kolozsvár az Európai Unió gaz-
daságilag leggyorsabban fej-

lődő városa az utóbbi két évtized 
adatai alapján. Ezt a Világbank 
szakértői közölték az Eurostat 
mutatói alaján. Marcel Ionescu 
Heroiu, a nemzetközi pénzintézet 
urbánus fejlődésügyi elemzője sze-
rint Románia uniós csatlakozása 
történelmi esélyt jelentett az erdé-
lyi nagyvárosnak. „Talán kevesen 
tudják, hogy Kolozsvár jelenleg az 
EU leggyorsabban fejlődő városa. 
Az Eurostat az Unió nagyvárosa-
inak adatait összegzi, s ha a 2000 
és 2019 közötti, egygenerációnyi 
mutatókat vesszük alapul, a tele-
pülés bruttó hazai terméke négy és 
félszeresére nőtt” – nyilatkozta a 
Kolozsvári Rádiónak a szakember. 
Hozzátette: nem csak Kolozsvár 
gazdasága fejlődött látványosan, 
az erőteljes növekedést produkáló 
európai városok között van Buka-
rest, Nagyvárad és Temesvár is. A 
kincses város fejlődését egy koráb-
ban szervezett konferencián is mél-
tatták. Az Innovációs és Lakossági 
Ötletközpont szervezésében zajló 
rendezvényen egyebek mellett az 

is kiderült, hogy az elmúlt tizenöt 
évben 65 ezer új munkahelyet hoz-
tak létre a városban, és a metro-
poliszövezetben 200 ezerre tehető 
az aktív munkavállalók száma. A 
gazdasági növekedés elsősorban 
a számítástechnikai cégeknek és 
az innovatív iparág művelőinek 
köszönhető.

Daniel David, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem rektora akkor 
arra hívta fel a fi gyelmet, hogy a tu-
dásgeneráló egyetemeknek is fon-
tos szerepe lehet városfejlesztési és 
gazdasági növekedés szempontjá-
ból, ezért nagyobb fi gyelmet kell 
szentelni nekik. Mint fogalmazott, 
a különböző városrészeken talál-
ható egyetemek között fokozni kell 
az együttműködést tudományos 
kutatás terén. Azt is fontosnak tar-
totta kiemelni, hogy az egyetemi 
hallgatóknak kiváló munka-, ok-
tatási és szálláskörülményeket kell 
biztosítani, mert ellenkező esetben 
más városok felsőoktatási intéz-
ményeit választhatják. A kolozs-
vári ingatlan piac fejlődésének üte-
mét jól érzékelteti, hogy például a 
2018-ban átadott lakások száma az 
1990 óta épült ingatlanok tizenegy 
százalékát tette ki.

Pörög Kolozsvár gazdasága

ÖSSZEKÖTNÉK MAROS ÉS FEHÉR MEGYE MAGYAR SZÓRVÁNYVIDÉKEIT

Megépülhet a „Transzherepe”
Két, egymástól légvonalban 
kevesebb mint 20 kilomé-
terre lévő, de az 1968-as 
megyésítés, az erőltetett 
iparosítás és az elhanyagolt 
infrastruktúra-hálózat által 
szétszakított szórványma-
gyar közösséget kötne össze 
a Kis-Küküllő mente és a 
Szárazvámvölgye összekap-
csolása. Azt viszont, hogy 
mikorra épülhet meg az út, 
nehéz lenne megjósolni.

 » SZUCHER ERVIN

Ú jabb kapocs létesülhet 
Maros és Fehér megye 
között, ha sikerül megépí-

teni az elnéptelenedett Magyar-
herepén keresztül vezető 21,5 ki-
lométeres utat. Első lépésként a 
marosszéki önkormányzat kép-
viselői elfogadták a beruházás 
műszaki-gazdasági mutatóit, 
valamint a műszaki-gazdasági 
dokumentációját. Az Ádámos 
és Magyarsülye közti 107D jel-
zésű út mindössze Magyarki-
rályfalváig aszfaltozott, onnan 
kövezett. Az is csak egy pár éve, 
addig Herepéig jóformán járha-
tatlan volt, nyomvonalán fák, 
bokrok nőttek. Ha dolguk akadt 
az ádámosi községházán, a ki-
öregedett falvacska lakói vagy 
gyalog ereszkedtek be, vagy 
Fehér megyén keresztül kerülve 
47 kilométert autóztak. Bevásár-
lásaikat vagy egyéb ügyes-bajos 
ügyeiket a településüktől 30 ki-
lométerre fekvő Marosújváron 
végezték.

„Mi is örülünk a beruházás-
nak, de az eddig elszigetelt 
herepeiek még inkább. A szom-
széd megye lakóinak is kedvez, 
hiszen az útépítéssel egy idő-
ben a gázvezetéket is átvezetik 
a dombokon, így megoldódik a 
fűtés kérdése Magyarforró köz-
ség településein. Harmad-, de 
nem utolsósorban a dombokon, 
valamint a Kis-Küküllő és a Ma-

ros vízválasztóján keresztül ka-
nyargó út turisztikai potenciált 
is rejt magában, nem véletlenül 
nevezik egyesek félig viccesen, 
félig komolyan Transzherepé-
nek” – értékelte az aszfaltcsík 
várható hozadékát Miklós Ti-
bor. Ádámos polgármestere 
egy kézzelfogható eredmény-
ről is beszámolt: a környéken 
megmozdult az ingatlanpiac. 
Magyarherepén többen is el-
kezdték a megüresedett, enyé-
szetre ítélt házakat felvásárlá-
sát, ugyanakkor a telkek iránt 
is megnőtt az érdeklődés. A kis 
falut – amely már csak nevében 
magyar – mindössze 34 lakják, 
jobbára idős emberek. Iskolájá-
ra, óvodájára hosszú évtizedek 
óta lakat került, a falu ékét ké-
pező református temploma ma 
már szinte romhalmaz.

A Kis-Küküllő mente és a Szá-
razvámvölgye összekapcsolása 
két, egymástól légvonalban ke-
vesebb mint 20 kilométerre lévő, 
de az 1968-as megyésítés, az eről-
tetett iparosítás és az elhanyagolt 
infrastruktúra-hálózat által szét-
szakított szórványmagyar közös-
séget kötne össze. A műút nem 
csak Magyarherepét kapcsolná 
be Maros megye vérkeringésébe, 
mint ahogy nem mindössze Ádá-
most, Küküllődombót, Magyar-

királyfalvát, Sövényfalvát hozná 
közelebb Magyarsülyéhez, Ma-
gyarszentbenedekhez és Nagy-
medvéshez, hanem két, valami-
kor jelentős ipari központnak 
számító, mára lepukkant várost 
is összekötne: a Maros megyei 
Dicsőszentmártont a Fehér me-
gyei Marosújvárral. Az sem mel-
lékes, hogy a Dicső körüli falvak 
diákjai számára Nagyenyed irá-
nyában is lényegesen rövidülne 
a távolság.

A 12 kilométeres útszakasz 
aszfaltozása mintegy 134 mil-
lió lejbe kerülne. Ebben két 
betonhíd, számos áteresz és 
helyenként járda megépítése is 
szerepel. A becslések szerint a 
kivitelezőnek 28 hónap áll ren-
delkezésére a tervezésre, majd 
a kivitelezésre. A Fehér megyei 
hatóságnak egy lényegesen 
rövidebb, a Magyarsülyétől a 
megyehatárig tartó szakaszt 
kell modernizálniuk. A közbe-
szerzési eljárást csak azok után 
kezdeményezheti a hatóság, 
miután a rá fordítandó összeget 
belefoglalta az évi költségvetés-
be. Egyelőre még nem világos, 
hogy a milliókat milyen alapból 
teremtik elő, a megyei tanácsok 
költségvetéséből, vagy esetleg 
a közeljövőben elrajtoló uniós 
helyreállítási összegekből.

Magyarherepét alig 34 lakják, református temploma szinte romhalmaz
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