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NAPI RENDSZERESSÉGGEL INDULNAK JÁRATOK A FERIHEGYRE, HA LESZ ÉRDEKLŐDŐ KÖZÖNSÉG

Repülővel Vásárhelyről Pestre

Rég várt pillanat. Ismét egy óra alatt Budapesten lehetünk Marosvásárhelyről, ha repülőgépes utazást választunk

Ettől a héttől ismét hetente 
kétszer lehet Marosvásárhelyről  
Budapestre utazni repülőgép-
pel. Eközben – bár korábban 
sokan kérték – egyelőre keve-
sen veszik igénybe a légikikötő-
ből két óra alatt Rómába repítő 
járatot.

 » SIMON VIRÁG

H osszas szünet után szerdán új-
raindul a Budapest–Marosvá-
sárhely-repülőgépjárat. Mint 

a marosvásárhelyi reptér igazgató-
ja, Peti András elmondta, az biztos, 
hogy szerdán és vasárnap működnek 
a járatok, de a pontos érkezési és in-
dulási időre fi gyelni kell, mert meg-
történik, hogy változtatnak rajta. Azt 
kell még tudni, hogy azok utazhat-
nak Marosvásárhelyről a magyar fő-
városba, akik be vannak oltva, vagy 
72 óránál nem régebbi PCR-teszt ne-
gatív eredményét be tudják mutatni a 

reptéren. „A járat újraindulását már 
sokan várták, többen érdeklődtek, 
hogy pontosan mikor indul és mi-
lyen feltételek között. Amennyiben 
továbbra is nagy lesz az érdeklődés, 
szinte biztos, hogy növelik a járaton 
számát és nemcsak hetente kétszer, 
hanem többször is lehet majd Bu-
dapestre repülni” – ismertette Peti 
András.

A légikikötő igazgatója lapcsalá-
dunk kérdésére azt is elmondta, hogy 
nagy az érdeklődés a törökországi és 
egyiptomi charterjáratok iránt, de a 
németországi és angliai menetrend 
szerinti járatokon is sokan utaznak 
hetente. Bár az elmúlt időszakban 
és a korábban készített felmérések 
során nagyon sokan válaszolták azt, 
hogy Rómába induló járatot szeret-
nének Marosvásárhelyről, amióta ez 
beindult, meglepően kevesen utaz-
nak vele. Peti András reméli, hogy 
megnövekszik a római járaton az 
utasok száma, hiszen másképp nem 
lesz indokolt ez az összeköttetés. Az 
árak amúgy kedvezményesek, ebben 

a hónapban személyenként már 
149 lejért eljuthatunk az olasz fővá-
rosba, ha kézipoggyásszal utazunk. 
Budapestre az első héten a repülő-
jegyek 249 lejbe kerülnek, de mind-
két célpont esetében a kiválasztott 
időponttól is függnek az árak.

Azok számára, akik utazni sze-
retnének, jó ugyanakkor tudni, 
hogy az országok besorolása, de 
az egy-egy ország által támasztott 
beutazási feltételek is szinte napi 
szinten változnak, így fontos, hogy 
az érdekeltek folyamatosan érdek-
lődjenek az újdonságokról. A repü-
lőtér honlapján mindig közzéteszik 
a legújabb híreket és besorolásokat, 
de telefonon is tájékoztatják az ér-
deklődőket. A légikikötőben lehet 
antigén gyorstesztet készíttetni, 
ami például elegendő a németor-
szági és angliai járatokra. Ez tíz perc 
alatt lesz kész és 200 lejbe kerül. Az 
egy dózisú koronavírus elleni oltást 
is igényelni lehet a repülőtéren –
amióta ez a lehetőség adott, több 
százan kérték már.

 » A légikikö-
tő igazgatója 
lapcsaládunk 
kérdésére azt is 
elmondta, hogy 
nagy az érdeklő-
dés a törökorszá-
gi és egyiptomi 
charterjáratok 
iránt, de a né-
metországi és 
angliai menet-
rend szerinti já-
ratokon is sokan 
utaznak hetente.
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 » RÖVIDEN

Enyhén csökkentek 
az élelmiszerárak
Júniusban 12 hónapon belül 
először csökkentek globálisan az 
élelmiszerárak havi összevetés-
ben. Az ENSZ Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 
számításai szerint a júniusi árindex 
124,6 pont lett, 2,5 százalékkal (3,2 
ponttal) alacsonyabb a májusinál, 
de még mindig 33,9 százalékkal 
magasabb az egy évvel korábbinál. 
A FAO élelmiszerár-indexe kereske-
delemmel súlyozott mutató, amely 
az öt legfontosabb élelmiszer-alap-
anyag – növényi olajok, szemes ter-
mények, húsfélék, tejtermékek és 
cukor – nemzetközi piaci árát veszi 
fi gyelembe. Júniusban a növényi 
olaj árindexe 9,8 százalékkal esett 
májushoz képest és ezzel négyha-
vi mélypontra került. Júniusban 
elsősorban a pálmaolaj, a szójaolaj 
és a napraforgóolaj ára csökkent. A 
szemes termények árindexe május-
hoz képest 2,6 százalékkal mérsék-
lődött, de még így is 33,8 százalék-
kal volt magasabb tavaly júniushoz 
képest. A terménycsoporton belül 
havi összevetésben júniusban a 
kukorica ára csökkent a legjelen-
tősebben, 5 százalékkal, de 0,8 
százalékkal esett a búza ára is. A 
tejtermékek árindexe 1 százalékkal 
süllyedt, különösen a vaj ára esett 
az importkereslet mérséklődésére, 
valamint a készletek bővülésére, 
egyebek között Európában. A cukor 
ára júniusban 0,9 százalékkal nőtt, 
a harmadik egymást követő hónap-
ban emelkedett, míg a hústermé-
kek árindexe 2,1 százalékkal nőtt, 
és ezzel már kilencedik hónapja 
tart a drágulás. Az átfogó árindex 
tavalyi átlaga 97,9 pont, három éve 
a legmagasabb volt.
 
Maradnak az Oroszország 
elleni uniós szankciók
Az Európai Unió újabb fél évvel 
meghosszabbította az Oroszor-
szág ellen bevezetett gazdasági 
szankciókat, mivel nem történt 
előrelépés a minszki megállapo-
dások végrehajtásában – közölte 
tegnap az uniós Külügyi Tanács. A 
szankciókat az EU az ukrajnai 
helyzetet destabilizáló orosz 
intézkedésekre válaszul vezette 
be 2014 júliusában, a mostani 
hosszabbítás nyomán 2022. január 
31-ig érvényesek. A szankciók egye-
bek mellett a pénzügyi ágazatot 
érintik, korlátozzák bizonyos orosz 
bankok és vállalatok hozzáférését 
az EU elsődleges és másodlagos 
tőkepiacaihoz, és megtiltják a 
pénzügyi segítségnyújtást. Emellett 
a fegyverkiviteli és -behozatali 
tilalomra, a kettős felhasználású 
termékek katonai célokra vagy 
oroszországi katonai végfelhaszná-
lók részére történő kivitelére terjed 
ki, továbbá korlátozza Oroszország 
hozzáférését a kőolajtermeléshez 
és -feltáráshoz felhasználható 
egyes érzékeny technológiákhoz és 
szolgáltatásokhoz.

 1 euró                           4,9275
1 dollár                        4,1566
 1 svájci frank             4,5388
1 font sterling            5,7605
100 forint                    1,3866

Valutaváltó

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Románia államadóssága a bruttó 
hazai termék (GDP) csaknem 50 

százalékát tette ki április végén – 
közölte a pénzügyminisztérium. A 
szaktárca tájékoztatása szerint a ne-
gyedik hónap végén az államadós-
ság a GDP 49,9 százalékát tette ki, 
ami 2,6 százalékponttal nagyobb a 
2020 végén mért 47,3 százaléknál. Az 
államadósság értéke abszolút érték-
ben elérte az 526,7 milliárd lejt, ebből 
16,79 milliárd lej volt a rövid lejáratú 
adósság, a többi közép- és hosszútá-
vú tartozás.

 Az államadósság legnagyobb ré-
sze, 446,504 milliárd lej értékben, 
államkötvényekben testesült meg. A 
hitelek jelentős részét a kormányzat 
vette fel, míg az önkormányzatok 
adóssága 15,774 milliárd lejre rúgott. 
A külföldi román államadósság a 
GDP 25,4 százalékát teszi ki és eléri a 
267,22 milliárd lejt.

 Az államadósságot főleg az növelte 
tavaly, hogy a koronavírus-járvány mi-
att a bukaresti kormány hatalmas hite-
leket vett fel. Ezek összértéke elérte a 
mindenkori román kormányok által az 
elmúlt harminc évben felvett hitelek 
egyharmadát. Emiatt tavalyi rekord-

magasra, 9,79 százalékra ugrott az ál-
lamháztartás GDP-arányos hiánya.

 Öt éve, 2015-ben a román álla-
madósság a GDP 37,8 százalékát tette 
ki, 2018-ban 34,7 százalékra csök-
kent, majd onnan nőtt az április végi 
49,9 százalékra.

Megközelíti a GDP 50 százalékát a román államadósság

 » Az államadós-
ság legnagyobb 
része államkötvé-
nyekben testesült 
meg.

Gyorsabban nőtt az export, mint az import, de még nagy a hiány

Romániában 26 százalékkal, 29,925 milliárd euróra nőtt az export az idén az első öt hónapban a 
tavalyi év azonos időszakához mérten – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által tegnap 
nyilvánosságra hozott adatsorokból. A behozatal némileg lassabban, 24,6 százalékkal, 38,762 
milliárd euróra nőtt, így a román külkereskedelmi mérleg hiánya 8,837 milliárd euró volt, 1,477 mil-
liárd euróval nagyobb, mint az előző év azonos időszakában. Májusban a román export 58,5 szá-

zalékkal, 5,959 milliárd euróra nőtt, az import 54,2 százalékkal, 7,731 milliárd euróra emelkedett. 
Így a külkereskedelmi mérleg hiánya 1,772 milliárd euró volt. Románia külkereskedelme mintegy 
háromnegyedét az Európai Unió tagállamaival bonyolítja le, a román kivitel és behozatal legna-
gyobb részét (a kivitel több mint 48 százalékát és a behozatal csaknem 37 százalékát) járművek és 
szállítóeszközök teszik ki. Amint arról korábban beszámoltunk, Románia külkereskedelmi mérlegé-
nek defi citje tavaly egész évben 18,387 milliárd euró volt, ami 1,088 milliárd euróval haladta meg 
a 2019-es adatot. A kivitel 2020-ban 9,9 százalékkal, 62,175 milliárd euróra csökkent, a behozatal 
6,6 százalékkal, 80,562 milliárd euróra mérséklődött.




