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romániai magyar közösség akkor a legerősebb, ha a sorsát érintő
kérdésekben saját maga dönthet. Önkormányzataink, a helyi közösségek ismerik a legjobban a helyi problémákat, ők ismerik az optimális
megoldást is. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2010-es kormányzati
szerepvállalása a helyi magyar közösségeink megerősítésében sikeresnek
bizonyult, hiszen két, számunkra kiemelkedően fontos területen, az oktatás
és egészségügy területén sikerült törvényes hátteret biztosítani a valós decentralizációhoz.
A gazdasági válság és a szűkös költségvetési keret ellenére szakembereink
egy sor olyan programot irányítottak, amelyek keretén belül jelentős összegeket tudtunk elkülöníteni a magyarlakta településeink számára, ezek segítik
az önkormányzataink munkáját, ugyanakkor minden magyar ember érdekét
szolgálják.
Éppen ezért elmondható, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
kormányzati szerepvállalása – az önkormányzati és parlamenti jelenlét mellett – meghatározó jelentőségű a romániai magyarság politikai képviselete
tekintetében.
Az itt olvasható összegzés munkánk egy töredékét, számokba foglalható
részét összesíti. Egy részét mutatjuk meg annak, amit 2010-ben kormányzati
szinten sikerült elérni.
Üdvözlettel

Borbély László
kormányzati tevékenységért felelős alelnök

Oktatás
1. Törvénykezési
újdonságok:
Az új Tanügyi Törvény kihirdetése
az RMDSZ történelmi méretű megvalósítása. Gyakorlatba ültetése mind
az országos, mind a hazai magyar
tanügyi rendszer fejlődésében új távlatokat nyit. Mit jelent ez konkrétan
iskoláink életében?
Elsősorban erősebb, jobban és
modernebbül fölszerelt iskolákat,
a tanulóifjúság mozgásterének
tágítását, több szakképzett pedagógust fog jelenteni. A felsőoktatásban
pedig elsősorban a pedagógusképzés hatékonyabb megszervezését
emelhetjük ki.
Az új Tanügyi Törvény ezzel párhuzamosan azt is lehetővé teszi, hogy
a szórványban is megtarthassuk

azokat az iskoláinkat, amelyekben
a tanulók száma nem éri el a törvény
által előírt minimumot. Jobb lehetőségek bontakoznak ki a kisebbségi
oktatás szerkezete, az oktatás tartalma, a továbbképzés, a tankönyvkiadás terén.
Az új törvénykezés egyik legjelentősebb eredménye a kisebbségi
nyelvoktatás szempontjából, hogy a
közoktatás minden szintjén lehetőség nyílik arra, hogy a kisebbségi
diákok sajátos rendszerben tanulhatnak románul. A magyarság a törvény
46. cikkelye alapján olyan jogokhoz
jut, amire sem a román oktatáspolitika történetében, sem a környező
országok gyakorlatában nincs példa.
Romániában a ’80-as évek első feléig
az V–VIII. osztályokban külön tantervek és tankönyvek álltak rendelkezésre. A most még hatályos oktatási
rendszer is sajátos programot és
tankönyveket irányzott elő az első
négy évfolyam számára, utána pedig
a nyolcadik osztályig a többséggel
azonos programhoz tartozó kisebbségi alternatív tankönyv áll rendelkezésre. A törvény újdonsága, hogy
mind a program, mind a tankönyvek
tekintetében külön utat enged a

kisebbségek számára a közoktatás
minden fokán (elemi, gimnáziumi és
középiskolai fokok).
Az Antonescu-féle kisebbségi törvény megjelenése (1923) óta először
fogják a magyar iskolákban a román
történelmet és Románia földrajzát a
diákok anyanyelvén tanítani.
Az új törvénykezés másik fontos vívmánya az új finanszírozás bevezetése,
amely a kisebbségi oktatás számára
nagyobb pénzösszegeket biztosít,
mint a többségiekére. Az 1395/2010.
dec. 28-i Kormányhatározat pontosan
meghatározott, félre nem érthető
vagy magyarázható többlet fejkvótát
irányoz elő, melyet mindenki számára
kötelező tiszteletben tartani.
Az új törvénykezési előírások implicite azt is jelentik, hogy a kutatásra
szánt összegek is megnövekednek.

A 2010-es évre 17,8 milliárd lejt
irányoztak elő Romániában, míg a
2011-es esztendőre 26,7 milliárd lej
jut kutatásra.
Valós decentralizáció az oktatásban:
az oktatási intézmények irányítása
a helyi közösség kezébe kerül, nő az
önállóságuk, vezetőtanácsaikban
a pedagógusok mellett jelentős
szerepet kapnak a szülők és az önkormányzat képviselői. A felsőoktatásban, a többnyelvű egyetemeken,
önállóságuk biztosítása érdekében,
a magyar nyelvű tagozatok saját működési szabályzatot dolgoznak ki.
Jelentős segítséget fog eredményezni mind pedagógusaink, mind az
oktatás vezetői, irányítói számára az
a törvénykezési újdonság, hogy a kisebbségi oktatás szabályozóit mind
a kisebbségi oktatással foglalkozó
fejezetben, mind a törvény minden
más fejezetében megtalálhatják.
Ezen a kisebbségi oktatásra vonatkozó szabályozók kiteljesedését
érthetjük.
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2. Konkrét megvalósítások:
Magyar nyelvű iskolahálózatunk
megtartása, továbbfejlesztése.
Példának okáért először indult
magyar nyelvű kilencedik osztály
a Bákó megyei Gyimesbükkön, új
magyar nyelvű kilencedik osztály
létesült Szamosújváron.
Sokat tettünk önálló oktatási intézményeink jogi személyiségének
megtartására. 24 új iskolabusz
beindításával segítettük a magyar
iskolában tanulók ingázását.

Szorgalmaztuk az alternatív magyar nyelvű oktatás fejkvótájának
megemelését.
Az oktatási tárca szintjén lehetővé tettük országos és nemzetközi
tantárgyversenyek szervezését és
finanszírozását.
2010-ben 30 millió RON támogatásban részesítettük az ország
magyar nyelvű oktatási intézményeit.

Az erdélyi magyar kulturális
értékek megőrzése és támogatása
1. Épített örökségünk
védelme és hasznosítása

A 2009-es kormányalakítás után
szimbolikus áttörést jelentett,
hogy RMDSZ-es politikus vezeti
a kulturális és örökségvédelmi
minisztériumot.

Műemlékvédelem
Az Országos Műemlékek Listáján
30 000 műemlék található, ennek
több mint fele beavatkozást igényel. Idén 306 műemlék került
az Országos Restaurálási Tervbe,
25 munkálatot befejeztünk,
49 millió lejt fordítva erre. Jelenleg 130 erdélyi magyar érdekeltségű műemlék helyreállításán
dolgozunk. Míg 2009-ben magyar
műemlékekre csupán 0,9 millió lej
jutott, addig 2010-ben 7,9 millió
lejt szántunk erre a célra.

Azt tartottuk elsőrendű feladatunknak, hogy minél gyorsabban
kiegyensúlyozzuk azokat a mérhető
és szemmel látható különbségeket,
amelyek az erdélyi magyar és a
román kulturális értékek és intézmények támogatásai között voltak.
Ugyanakkor prioritásként határoztuk
meg a kulturális intézmények fenntarthatóságát és reformját, illetve
egy koherens törvénykezés kidolgozását kulturális örökségünk védelme
érdekében.

Fotó: Henning János

Még a mandátum elején kulturális
örökségünk egyik fontos tárgyi emlékét, Gábor Áron egyetlen megmaradt
ágyúját hazavittük Székelyföldre, 40
éves bukaresti fogságából.
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Így tudtunk összegeket előirányozni fontosabb munkálatokra,
mint például a gyulafehérvári
székesegyház és a püspöki palota, az érábrányi volt
kolostortemplom, a kolozsvári
kétágú református templom,
a magyarg yerőmonostori és
valkói református templom,
a kökösi, sepsiszentkirályi
és székelyderzsi unitárius
templom, a kálnoki, sepsig idó
falvi, feldobolyi, zabolai és
illyefalvi református templom,
a zágoni Mikes-kúria, a sepsiszentgyörgyi volt székek háza,
a csíkszeredai Mikó-vár, a
csíkmenasági katolikus templom, a koltói Teleki-kastély, a
kerelőszentpáli Haller-kastély,
az ádámosi unitárius templom,
az ákosi, tasnádi és sárközújlaki
és menyői református templom, a karcfalvi vártemplom, a
székelydályai református templom, a székelyudvarhelyi Székely

Támadt Vár és a bögözi templom
esetében.
Nemzeti örökségünk jelképét,
a kolozsvári Mátyás szoborcsoport helyreállítását 1,5 millió lejjel
támogattuk.
2011-ben folytatjuk az elkezdett
helyreállításokat, és a fentiek
mellett újabb magyar műemlékek – mint a kolozsvári unitárius
püspöki palota és az evangélikuslutheránus templom, a csernátoni
Ikavára, az imecsfalvi Csereykúria, a csíkszentimrei Henterkúria – helyreállítását is tervezzük. Rendkívül fontosnak tartjuk
a Házsongárdi temető műemléksírjainak védelmét, és bár ez a
kolozsvári önkormányzat feladata, a kulturális szaktárca a megyei
kulturális igazgatóság munkatársainak segítségével beindítja a
sírok telekkönyvi nyilvántartását,
300 síremlék egyedi felvételét a
műemlékvédelmi listára.
Törvénykezés
2010 második felében elindítottunk
az Örökségvédelmi Törvénykönyv
megalkotását, amely a kulturális
(s ezen belül az épített) örökség
integrált védelmét, a szabálysértések
szigorúbb büntetését, a helyreállítások finanszírozási lehetőségeit, az
intézményrendszert, a szellemi örökség, illetve a tárgyi örökség védelmét
fogja szabályozni – elősegítve ezáltal

kulturális örökségünk védelmét és
hasznosítását a helyi közösségek
számára.
Előkészítés alatt áll a műemlék épületek többnyelvű feliratozásáról szóló
miniszteri rendelet, amely szerint a
magyarlakta települések műemlékein
több nyelven, magyarul is megjelennek a tájékoztató feliratok.
Magyar szakemberek bevonása az
örökségvédelembe
Újraindítottuk a műemlékvédelmi
szakengedélyek kibocsátását, s így
több magyar szakember tudott részt
venni épített örökségünk védelmében. Az országos örökségvédelmi
bizottságokba több magyar szakembert neveztünk ki, és az örökségvédelmi törvénykönyv összeállításában
is számítunk a segítségükre. Az
Országos Örökségvédelmi Hivatal
élére magyar igazgatót neveztünk ki.
A minisztérium magyar szakemberei,
a miniszteri kabinet szakmai tanácsadással is segíti a magyar közösség
ügyeinek intézését.

2. Kulturális programok
támogatása
Kiemelt támogatásban részesültek
a magyar kulturális kiadványok és
folyóiratok, és a válság ellenére
számtalan magyar kulturális programot, rendezvényt támogattunk.

Magyar kulturális programokra a
minisztériumi költségvetés közel
10%-át irányoztuk elő, amelyből
kulturális napokat, alkotótáborokat, zenei-, színház- és filmfesztiválokat, illetve egyéb kulturális
rendezvényeket finanszíroztunk
Erdély-szerte.
Az elmúlt egy évben olyan
rendezvények részesültek támogatásban, amelyek ez idáig
még soha. Ilyenek például: a
csíkszeredai Régizene Fesztivál,
a XIV. Gyimesi Tánctábor, az Ezer
Székely Leány Napja, a Kolozsvári
Magyar Napok, a XV. nagyenyedi
Inter-Art Nemzetközi Alkotótábor,
a marosvásárhelyi „Harmonia
Cordis” Nemzetközi Gitárfesztivál, az aradi V. Interetnikai
Színház Fesztivál vagy a Félsziget
Fesztivál.
Az Országos Kulturális Alapon,
pályázati úton keresztül 1,9 millió
lej jutott kulturális projektek tá7

mogatására, 1,9 millió lej könyvkiadásra és kiadványtámogatásra.
Számtalan székelyföldi, erdélyi,
partiumi és bánsági kistelepülésre jutott el a könyvtárak modernizálását célzó programunk, a
Biblionet. Ezáltal a könyvtárakban a világháló szolgáltatásait
kulturális tartalmak keresésére is
használhatják az érdeklődők.
Kiemelt támogatásban részesültek a magyar nyelvű kulturális kiadványok és folyóiratok. A válság
időszakában sem szabad hagynunk, hogy a gazdasági helyzet
befolyásolja az értékteremtők
munkáját. Fontos, hogy legyen
egy kiszámítható keret, amelyből
a kulturális kiadványok tudnak
gazdálkodni. Jövőre a tervek
szerint a kulturális folyóiratoknak
szánt összeget a kétszeresére
növeljük.
A 2009–2010-es időszakban az
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalán keresztül közel 3 000 000 lej
értékben támogattunk magyar
kulturális programokat/projekteket, melyek közül többet fővédnökként, szervezőként:
– kisebbségi színházfesztiválokat
Brassóban és Aradon, kollokviumot Gyergyóban,
– XI. és XII. osztályos magyar nyelvű tankönyvek újranyomását és
iskoláinkba való eljuttatását,
– kisebbségek napját.

3. Filmszínházak
2010 elején még 279 mozi és nyári
kert állt az Országos Filmvállalat
(RADEF) igazgatásában, ebből az
év végére sikerült 91 moziépületet
átadni a helyi önkormányzatoknak
Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön,
Kovásznán, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen,
Székelykeresztúron, Szovátán és
Szászrégenben.

4. Színház
A Kulturális és Örökségvédelmi
Minisztérium fennhatósága alá két
magyar színház és egy opera tartozik.
A Kolozsvári Állami Magyar
Színház tavaly 7 318 000 lejes
költségvetést kapott, több mint
170 előadást játszva közel 17 000
nézőnek. Színészei és előadásai
többszörös UNITER-díjasok és
számos más külföldi és hazai elismerésben is részesültek. Tavaly
novemberben véglegesen átadtuk
a Kolozsvári Magyar Színház
új stúdiótermét: ez egy 1 millió
600 ezer euró értékű beruházás,
az első, amit a minisztérium az
Európai Fejlesztési Banktól felvett
kölcsönből véglegesített.
A Kolozsvári Állami Magyar Opera
tavaly 7 375 000 lejes költségve-

tésből gazdálkodott, 70 előadást
tartva közel 25 000 nézőnek.
Közel 40 év után újra magyar
igazgatója van a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak, Csapó
György kinevezésével új fejezet
nyílik a művészeti intézmény életében, és a jelenleg nem könnyű
helyzetben lévő színház visszanyerheti méltó rangját Marosvásárhely kulturális életében. A
színház tavaly összesen 7 976 000
lejes költségvetéssel rendelkezett, a román és a magyar tagozat
több mint 257 előadást játszott
közel 30 000 nézőnek.

5. Kezdeményezések
A kolozsvári születésű, 19. századi hadifényképész, Szathmáry
Pap Károly fotóművész születés-

napja, január 11. lett hivatalosan
is a Fotóművészet Napja Romániában. A Romániai Fotóművészek Egyesületének felkérésére
kezdeményezett kormányhatározatot tavaly májusban fogadtuk
el. A hivatalos évforduló első
megünneplésére idén Brassóban,
a Szépművészeti Múzeumban
került sor, „A fotóművészet hónapja Romániában” című fesztivál
megrendezésével.
A kortárs székelyföldi képzőművészet támogatását kiemelten
kezeltük. A kulturális tárca fővédnöksége alatt szervezte meg májusban az I. Székelyföldi Grafikai
Biennálét Kovászna, Hargita és
Maros megye önkormányzata.
Dardzsiling – Göttinga – Csomakőrös – ezekre a Kőrösi Csoma
Sándor munkásságában meghatározó szerepet játszó helyekre
utal annak a rendezvénysorozatnak a címe, amelyet az UNESCO
által meghirdetett Kultúrák
Közeledése Nemzetközi Évének
jegyében szervezett meg tavaly
a Kulturális és Örökségvédelmi
Minisztérium, Kovászna Megye
Tanácsa, a Kőrösi Csoma Sándor
Közművelődési Egyesület és az
Árkosi Kulturális Központ.
A Mária-út egy kialakítás alatt
álló, Közép-Európán átívelő
zarándok- és turistaút-hálózat,
melynek kelet-nyugati tengelye
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az ausztriai Mariazelltől az erdélyi
Csíksomlyóig vezet, mintegy
1400 km-es távon. A keresztény
kultúrkörben a zarándoklásnak
élő hagyománya van, és ennek
értelmében térségünk megkérdőjelezhetetlen jelentőséggel

évezredes szokásaikat és kultúrájukat, nevezetességei – a 18.
századi unitárius erődített templom, valamint jellegzetes házai és
népviselete – világviszonylatban
is híressé tették a települést.
A csíksomlyói búcsú és az erdélyi
farsangi népszokások világszerte
egyedi események, az erdélyi
magyarság kultúrájához szorosan kapcsolódnak. Nemzetközi
elismerésüket és megismerésüket
nagyban segítené, ha az UNESCO
szellemi világörökség listájára
felkerülnének.

bír. Románia és Magyarország
célja, hogy egy közös kulturális
és turisztikai hálózatot építsen ki
a két ország között, amely a már
meglévő és élő búcsújáró hagyománnyal bíró Mária-kegyhelyeket
kötné össze.
Épített örökségének védelme és
hasznosítása érdekében beindítottuk Torockó világörökséggé
való nyilvánítását. Az 1999-ben
a kulturális örökség megőrzéséért Europa Nostra-díjat kapott
Torockó egyike azon ritka településeknek, melyek megtartották

6. A magyar levéltári
kulturális örökség
feltárása, bemutatása,
megőrzése
Fontos eredmények születtek az
erdélyi/romániai állami levéltárakban
található magyar vonatkozású levéltári örökség kutathatóvá tételében,
megóvásában és „hazaszállításában”. Ez utóbbi intézkedésnek köszönhetően visszakerült a Kolozsvári
Állami Levéltárba az EMKE irattára,
Torda város 17–20. századi iratanyaga, illetve a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Levéltár a Bihar Megyei
Állami Levéltárba.

Kisebbségvédelem,
anyanyelvhasználat
Elkészült a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának
első éves országjelentése, valamint
a Nemzeti Kisebbségek Védelméről
szóló keretegyezmény harmadik
országjelentése.

Fotó: Könczey Elemér

Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala és a Kisebbségkutató intézet
közös Ügyintéző programjának célja
a Romániában hatályos törvények
által előírt nyelvi jogok érvényesítésének, gyakorlati alkalmazásának
szorgalmazása, pontosabban az
anyanyelven való írásbeli ügyintézés
elősegítése, megerősítése azokban
a közigazgatási egységekben, ahol a
magyar kisebbség számaránya eléri
vagy meghaladja a 20%-ot. Kétnyelvű változatban (román és magyar
nyelven) elérhetővé tesszük a polgármesteri hivatali ügyintézés során
leggyakrabban használt formanyomtatványokat, továbbá a különböző
minisztériumok alárendeltségében
levő dekoncentrált közszolgálatok
által, valamint a megyei tanácsok
alárendeltségében található Szociális
és Gyermekvédelmi Igazgatóságok
által használt űrlapokat.

Létrejött a Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet dokumentációs központja,
melynek állománya 2009-ben több
mint 700 könyvvel és szakfolyóirattal, a 2010-es év végére pedig 3000
kiadvánnyal gazdagodott.
Évente kb. 8–10 kötetbe szedve
jelennek meg azok a kutatások,
melyeket a Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet végez. Ugyanakkor a Műhelytanulmányok a romániai nemzeti
kisebbségekről című sorozatban
2009-ben tizennégy, 2010-ben pedig
tizenegy tanulmány jelent meg.
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Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala
kidolgozta a kisebbségek történelme oktatói kézikönyvet, melyet a
kisebbségi szervezetek segítségével
állítottak össze, törekedve arra,
hogy a történelem oktatása minél
hitelesebben történjen. Mind az oktatási kézikönyv, mind az ezt követő
történelem tankönyv román nyelvű,
ezáltal a román gyerekek is hitelesen
tanulhatják a kisebbségek történelmét.

Vallásügy
Az utóbbi két évben közel 200
egyházi ingatlan esetében születtek
végleges visszaszolgáltatási vagy
kártérítési döntések.
2010 folyamán az összes erdélyi
magyar történelmi egyházak által a
Vallásügyi Államtitkársághoz beterjesztett pályázatok száma 235, ezekből kifizetésre került 123, a teljes
kifizetett összeg értéke 5 635 500 lej.
Ez közel duplája a 2009-ben kifizetésre került összegnek.

Környezetvédelem, erdészet
2010-ben, a gazdasági megszorítások ellenére, a Környezetvédelmi
és Erdészeti Minisztérium 2009-hez
képest kétszer több pénzt fordított
környezetvédelmi beruházásokra.
Országszerte 1,2 milliárd lej értékben
eszközölt befektetéseket a költségvetésből és kb. 4 milliárd lejt biztosított beruházásokra a Környezetvédelmi Alapból.

2010-ben 95 753 000 lej értékben
sikerült befektetéseket eszközölni.
Ekkor az RMDSZ-es polgármesterek
által vezetett önkormányzatok részére 66 021 000 lejt utaltak fejlesztésre, ami 56 százalékos növekedést
jelent az elmúlt három évhez képest.

Habár 2010-ben Borbély László több
mint 60 millió lej adóssággal vette
át a minisztériumot, az év végére a
minisztérium azon intézmények közé
került, amelyeknek sikerült teljes
egészében törleszteniük adósságaikat az építők felé.
A minisztérium által lebonyolított
többéves programok által (víz-,
szennyvíz-, csatornázási program,
illetve Szatmár megye esetében
hulladékgazdálkodási program)
hathatósan növelte a magyarlakta
megyéknek nyújtott támogatások
értékét. Az ezen településeknek 2010ben odaítélt összeg 6 százalékkal haladja meg 2006–2009 között kapott
támogatások értékét. Míg a korábbi
időszakban 90 608 000 lej jutott a
magyar érdekeltségű településeknek, addig egy év leforgása alatt,

2009-ben a Környezetvédelmi Alap
400 millió lej értékben támogatott
zöld befektetéseket, ezzel szemben
tavaly összesen 4 milliárd lej állt a
minisztérium rendelkezésére. Az
Alap keretén belül finanszírozott két
legsikeresebb programnak a Roncsautó-, valamint a Zöld Ház program
tekinthető.
A magánszemélyeknek szóló Zöld
Ház program több mint 18 000 pályázat elbírálását és finanszírozását
jelentette. A napenergiával működő
13

Leadott pályázatok száma

Nyertes páyázatok száma

rendszerek beszerelésére 6000,
a hőszivattyúk működtetésére 8000,
a növényi alapú fűtési rendszerek
beszerzésére pedig 6000 lejes támogatást biztosított a kezdeményezés. Hargita, Bihar, Brassó, Maros,
Kovászna megye az elsők között van
a leadott pályázatok számát tekintve.

A Környezetvédelmi Alap keretén
belül új programok indultak, ami
a pályázók körének kibővítését
erdeményezte. 2010 augusztusától
oktatási intézmények és civil szervezetek is adhatnak le környezetvédelemi tudatosító, tájékoztató pályázatokat.

2010 decemberétől az önkormányza
tok, a közintézmények és az egyházak is adhattak le pályázatokat a
Zöld Ház program keretén belül.

A zöldövezetek létrehozásáról
szóló program célja a környezeti
mutatók, valamint az életminőség
javítása új zöldövezetek létrehozása, illetve meglévők korszerűsítése
által. A program összköltségvetése
203 119 368 lej.

A Roncsautó program módosításának
eredményeként 2010-ben csaknem kétszer annyi használt autót
sikerült kivonni a forgalomból (kb.
190 000-et), mint amennyit összesen
a program beindulása óta. Korábban,
2005–2009 között 110 000 környezetszennyező autót iktattak ki a forgalomból.

A 2009. szeptember 21. – 2009. október 12. közötti pályázati időszakban
1056 pályázatot nyújtottak be. Ezek
elbírálása 2010-ben zajlott.

Leadott pályázatok értéke
Ugyanitt, a gyenge minőségű mezőgazdasági területek erdősítésére
100 millió lej értékű program indult,
ez esetben a célcsoport a közbirtokosságok, önkormányzatok, tanügyi
intézmények, egyházak voltak.
Az önkormányzatok és a Közösségi
Fejlesztési Egyesületek (ADI) számára 300 millió lej értékű, a vízhálózat
rehabilitációját célzó vízprogram
indult a Környezetvédelmi Alapnál.
Elkezdődött ugyanakkor a zagytározók biztonságossá tételét célzó
program, 100 millió lej értékben.
Az árvizek által okozott károk enyhítésére a Környezetvédelmi Alap Ügyvezetősége 2010-ben 182 953 391 lej
értékben nyújtott támogatást. Ebből
jelentős összeg jutott a többségében
magyarlakta megyékbe. Az előző két

évben egyetlen erdélyi megyébe sem
jutott támogatás erre a célra.
2010 nyarán a kormány jóváhagyta
Románia Vízgazdálkodási és Árvízvédelmi Stratégiáját. Még a tavalyi
árvízhullám időszakát megelőzően a Környezetvédelmi Alapból a
2010–2012-es időszakra, 437 millió
lej lett elkülönítve el a hidrológiai
infrastruktúra fejlesztésére. A tavalyi
árvizek okozta károk enyhítésére az
Alapból 183 millió lejt ítéltek meg az
önkormányzatoknak konszolidálási,
illetve újjáépítési munkálatokra. Ebből az összegből jelentős támogatás
jutott Kovászna megyének, a Bölön,
Kovászna, Szacsva, Kormos, Lisznyó,
Tórja és Bereck patakoknál folyó
munkálatokra, Hargita megyében
pedig a Fehér-Nyikó és a Fehér-Nyikó
mellékfolyóinak szabályozására,
valamint időleges duzzasztás létesí15

tésére a Mindszent-patak Kaszálók
völgyénél.
Ami az európai unós pénzek lehívását illeti, a minisztérium országos
szinten harmadik helyen szerepel.
A miniszteri mandátum átvételekor a
minisztérium által koordinált Környezetvédelmi Operatív Program keretén
belül az önkormányzatoknak 2007 óta
15 millió eurót sikerült lehívniuk. 2010
végére, néhány lehívást felgyorsító
intézkedésnek köszönhetően, sikerült
100 millióra növelni ezt az összeget.
A módosított közbeszerzési törvény
által sikerült megfékezni azon cégek
intézkedéseit, amelyek jelentősen lelassították a közbeszerzési folyamatot.
A közösségi szempontokat figyelembe véve, a tavaly a következő nagy
értékű projekteket hagyták jóvá:
a víz- és szennyvíz területén ös�szesen 9 projektből 3 esetben erdélyi megye a kedvezményezett.

Beszterce-Naszód megye 83,2
millió euró, Arad megye 140 millió
euró, Fehér megye 102 millió euró
értékben írt alá szerződést.
további 10, vízhálózatok kiépítésével kapcsolatos terv vár az
Európai Bizottság jóváhagyásá
ra 2011 február–márciusában;
ezekből 6 erdélyi projekt: Temes
megye 119 millió euró, Szatmár
megye 103 millió euró, Maros megye 111 millió euró, Szeben megye
90 millió euró, Kovászna megye
86,5 millió euró, Bihar megye
83 millió euró értékű pályázatot
nyújtott be.
a hulladékgazdálkodás területén
7 jóváhagyott jeletősebb értékű
projektből 5 Erdélyben található:
Arad megye 30 millió euró,
Maros megye 45,2 millió euró,
Szeben megye 22,6 millió euró,
Kovászna megye 24,5 millió euró,
Szilágy megye 27,6 millió euró.

A Környezetvédelmi és Erdészeti
Minisztérium hathatósan részt vett
az Európai Unió Duna stratégiájának
kidolgozásában. Ezen belül Magyarország európai uniós elnöksége alatt
Románia és Magyarország közösen
kérvényezte és megkapta a Dunastratégia árvízvédelemi területének
közös koordinátori feladatának
vállalását.
A törvénytelen erdővágások megfékezése érdekében is történtek intézkedések a törvénykezésben. Kibővült
a bírságolható kihágások területe,
illetve az ellenőrző, büntető szervek
köre is szélesedett a csendőrség,
a határőrség, valamint a vészhelyzeti felügyelőség bevonásával. Az
Országos Rendőr Főkapitánysággal
közösen a minisztérium kidolgozott
egy, a törvénytelen erdővágás mértékét csökkentő, ellenőrzési tervet.
Számottevően növekedett az erdősítésre szánt pénzalap is: 2010-ben
négyszer több pénzt fordított erre a
célra a minisztérium. Míg 2009-ben
a Romsilva Erdőgazdálkodási Hivatal
28 millió lejt fordított újraerdősítésre, addig 2010-ben 44 millió lejt
különített el ugyanerre a célra. A
Környezetvédelmi Alap további 85
millió lejt biztosít hasonló jellegű
befektetésekre.

A minisztérium előterjesztett egy
olyan jogszabálytervezetet, amely
alapján az erdei utak könnyített eljárással kerülnek az önkormányzatok
ügykezelésébe.
Ugyanakkor az Országos Vadászati
Tanács összetétele kibővült a magánterületek és közbirtokosságok képviselőjével. Miniszteri rendelet írja
elő, hogy a helyi önkormányzat által
a gazdalajstrom alapján kibocsátott
bizonylat is érvényes tulajdonjogot
bizonyító iratként jelenjen meg.
Az egészséges versenyhelyzet
érdekében az új vadászati törvény
biztosítja a kisebb vadászegyesületek hozzáférését a vadállomány
kezeléséhez.
A minisztérium ugyanakkor megtérítette a védett nagyvadak (medve,
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farkas, hiúz) által okozott károkat a
gazdáknak. Habár a vadkárok szabályozására vonatkozó jogszabály,
amely a vadkárok megállapítását,
értékelését, valamint a megtérítési,
kifizetési procedúrákat, szabályozza
2008 óta van érvényben, 2010-ig ez
nem történt meg.
A Környezetvédelmi és Erdészeti
Minisztérium a Régiófejlesztési és
Turisztikai Minisztériummal közösen
kidolgozta és elindította az Országos
Infrastruktúra Fejlesztési Programot. Ennek értelmében a következő 5
évben új, illetve korábban elkezdett
infrastruktúra-fejlesztő munkálatok
támogathatóak. Környezetvédelmi
befektetésekre 900 millió euró áll a
minisztérium rendelkezésére.
Borbély László 2010. május 14-étől
egy éven keresztül az Egyesült
Nemzetek Szövetsége Fenntartható
Fejlődés Bizottsága 19. Ülésének
elnöki tisztségét tölti be. Ezen kívül
Genfben az Európai Egészségügyi és
Környezetvédelmi Miniszteri Bizottság tagjává választották.

Egészségügy
Célunk a betegközpontú ellátás kialakítása, a szakszerű orvosi ellátás
biztosítása. Ennek érdekében támogattuk az egészségügyi rendszerben
a kórházak decentralizálását, az orvosi ellátási útmutatók kidolgozását,
a rendszer jobb ellenőrizhetőségét.
2010-ben sikerült véghezvinni a
kórházdecentralizációt, amely nem
önmagában volt célunk, csupán
eszköze annak, hogy az önkormányzatok megerősödjenek, hogy
a közösséget érintő intézkedésekről helyben szülessenek döntések,
minél közelebb az érintettekhez.
A decentralizáció, az egészségügyi
rendszer új szervezési formája, az orvosi ellátás finanszírozásában egyenlőséget és fenntarthatóságot hoz.
A decentralizáció nyomán a helyi
közösségnek lehetősége van beavatkozni az egészségügyi ellátás
fejlesztésébe és a közösséget érintő
döntésekbe. Ez jelent infrastrukturális befektetéseket, az orvosok
bérének kiegészítését, illetve,
szükség esetén, uniós pénzalapok
felhasználását.
435 kórházból 370 átkerült a helyi
önkormányzatok fennhatósága alá,
miután elértük, hogy a kormány
kifizesse a kórházak utóbbi öt évben

felhalmozott adósságait, illetve a
szaktárca kiegyenlítette a kórházakban alkalmazott elszámolási pontértéket, egyenlő esélyeket teremtve az
önkormányzatoknak.
Elkészült a törvényes keret az egészségügyi kártya bevezetéséhez.
Az egészségügyi kártya bevezetése
elengedhetetlen az egészségügyi
rendszer hatékonyabbá, a költségek
ellenőrizhetőbbé tételéhez. Ezáltal közelebb kerülünk a rendszer
informatizálásához, amely nélkülözhetetlen az orvosi szolgáltatások és
ezek anyagi oldalának átláthatóságához.
2010-ben módosítottuk az egészségügyi rendszert szabályozó törvénycsomagot, olyan intézkedésekkel, amelyek
előnyére válnak az egészségügynek:
kétéves egészségügyi programokat
és keretszerződést vezettünk be.
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Először hirdetett meg többéves
országos programokat az Egészségügyi Minisztérium, és új programokat
is útjára indítottunk. A kétéves programok mind a rendszer, mind a beteg
szempontjából előreláthatóbbak.
Legfontosabbak:
az akut szívinfarktus azonnali
invazív kezelése, amellyel az infarktusos betegek túlélési esélyei
50%-kal növekedtek,
a PET-CT vizsgálatok költségeinek
állami térítése, a Nagyváradon
elvégzett vizsgálatokat is megtérítik,
az egyre nagyobb teret hódító
robotizált sebészet költségeinek
állami térítése,
a daganatos megbetegedések
visszaszorítását célzó szűrőprogramok, amelyek keretében
az emlő-, végbél- és méhnyakrák
szűrésének költségeit térítik,
a mesterséges megtermékenyítés
költségtérítése házaspároknak.
Decentralizáltuk az Országos
Egészségügyi Alapot.
2011-től az Országos Egészségügyi
Alapba befizetett összegek 60%-a
a befizető megyében marad, 40%
visszaosztásáról az Országos Egészségbiztosítási Pénztár dönt. Ezt az
összeget annak alapján osztják el a
szolgáltatók között, hogy a páciensek mely megyében vették igénybe a
betegellátást.

Az onkológiai osztályok felújítására
és felszerelésére kidolgozott
országos program finanszírozására
2011 elején több mint 150 millió lejt
különített el a szaktárca.
110 millió lejt utalunk ki orvosi
felszerelések vásárlására, 42 milliót
pedig az onkológiai osztályok javítási
munkálataira, ebből a magyarlakta
településeknek is jutott támogatás.
Nagyváradon új Onkológiai Központ
létesült, 11 millió lejt utalunk ki a
részecskegyorsító beszerzésére.
További 1,5 millió lejt különítettünk el
a központ épületének kialakítására.
Computertomográf vásárlására és
az onkológiai osztály felújítására
kapott támogatást a Szatmár Megyei
Sürgősségi Kórház a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei
Sürgősségi Kórház és Nagybányán a
Constantin Opris Megyei Sürgősségi
Kórház.
Hasonlóképpen, a magyarlakta települések fontosabb kórházai 2010ben is kaptak támogatást az állami
költségvetésből felújtásra, gépek
vásárlására.
A Világbank projektjét felhasználva, finanszírozást biztosítunk több
kórház nőgyógyászati és újszülöttosztályának felújítására, illetve a
sürgősségi és intenzív osztályok bővítésére és felszerelésére. Támogatásban részesülnek Brassó, Szeben,
Kolozsvár, Beszterce, Csíkszereda,

Marosvásárhely, Nagyvárad, Szatmárnémeti kórházai.
Az intenzív osztályok felújítására
kidolgozott országos program
finanszírozására 2011 elején
összesen több mint 27,5 millió lejt
különített el a szaktárca. Ebből
a magyarlakta településeknek
a következő összegek jutottak:
Arad 1 millió lej,
Beszterce 700 000 lej,
Brassó 600 000 lej,
Déva 300 000 lej,
Dicsőszentmárton 300 000 lej,
Gyulafehérvár 500 000 lej,
Kolozsvár 3,97 millió lej,
Nagybánya 700 000 lej,
Nagyvárad 1,5 millió lej,
Sepsiszentgyörgy 90 000 lej,
Szatmárnémeti 1 millió lej,
Temesvár 2 millió lej,
Zilah 450 000 lej.
A humánerőforrások terén módosult
a rezidenciátus időtartama és a
vizsga megszervezési rendszere is.
Decentralizáltuk a rezidensvizsgát:
a következőt már a hagyományos
orvosképző központokban, közöttük
Marosvásárhelyen és Kolozsváron
is szervezik, országosan egységes

tételekkel, azonos bibliográfia alapján. Így a szakképzésben is a döntés
közelebb kerül az érintettekhez.
59 orvosi szakosodásból 36 esetében egy-egy évvel csökkentettük
a rezidensképzés időtartamát:
rövidebb szakorvosképzés után
hamarabb munkába állhatnak. A legrövidebb képzés időtartama ezentúl
is 3 év, de mostantól a leghosszabb
rezidensképzés 6 év (általános
sebészet, idegsebészet, szív- és
érsebészet). Ezáltal növekedhet a
kórházakban, rendelőkben dolgozó
orvosok száma.
Nagyobb hangsúlyt kaptak a helyek
elosztásában a rezidensvizsgára
azok a szakok, amelyeken hiány
tapasztalható, hogy minél több kórházban legyen elég szakorvos.
A jobb orvosi ellátás biztosításáért
állásokat szabadítottunk fel az
egészségügyi rendszerben, és ismét
bevezettük a háziorvosi ügyeletet.
Az egészségügy az egyetlen terület,
ahol sikerült felszabadítani a korábban (2009 elején) zárolt munkahelyeket: 2010 december közepéig a 3072
állásból 2760 helyre hirdettek meg
versenyvizsgát.
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Gazdaság
Az RMDSZ gazdaságélénkítő programjának első részét képezi az a
kormányhatározat, melyet sürgősségi rendelettel fogadott el a kormány.
A határozat olyan fiatal vállalkozók
támogatását teszi lehetővé, akik
tanulmányaik elvégzése után vállalkozásba kezdenének, viszont nincs
elegendő tőkéjük. Számukra tízezer
eurós vissza nem térítendő támogatást nyújt az állam.

A program elsősorban az itthon
maradást és a munkahelyteremtést
szorgalmazza, ezáltal hozzájárul a
munkanélküliség csökkentéséhez is.
Azon fiatalok kapják meg az esélyt
saját vállalkozásuk beindítására,
akik 35 év alattiak és kipróbálnák
magukat a vállalkozói szférában.

Az RMDSZ szorgalmazására módosításra került az „inastörvény”.
Az új rendelkezések értelmében állami
támogatásban részesülnek azok a
cégek, amelyek inasok betanítását
vállalják fel. A támogatás szerves
része a kormány által kezdeményezett
gazdaságélénkítő csomagnak, és célja
az átképzés elősegítése, a szakképzett
munkaerő hiányának felszámolása.
A Gazdasági Versenyképesség Növelési Operatív Program keretén belül
a 2010-es év végéig több mint 1400
kedvezményezettel írtunk alá támogatási szerződést szinte 4 milliárd lej
értékben. A kedvezményezett cégek,
valamint önkormányzatok innovatív
és környezetbarát termelési rendszerekbe való befektetések, kutatások,
fejlesztések, innovációk, információs
és kommunikációs technológiák,
valamint megújuló energia és energiatakarékosság prioritásokon/területeken belül nyújthattak be pályázatot. Az eddig támogatott projektek
összértéke több mint 6 milliárd lej.
A lakásépítési garancia program
keretében több mint 369 fiatal házaspár részesült támogatásban.

A nemzeti hitel garancia alap átlagosan 50 000 euró garanciát biztosított
pályázatonként az ingatlanhitel
egyéni értékéből. Ez a program folytatódik, jelenleg a harmadik kiírásnál
tartunk.
A román–magyar gazdasági
vegyesbizottság vezetése elnöki
szinten új lehetőségeket nyújt, ilyenek például:
határövezetben zajló kereskedelmi és gazdasági élénkítő akciók,
határmenti klaszterformálás,
kamararendszerek közös munkája, ahol a cégek tréningben és
információkban érik el céljaikat,
kkv-s problémák és a bilaterális
kapcsolatok hatása: inkubátorok
fejlesztése a magyar modell
szerint,
kutatási és fejlesztési modellek
kormánytámogatással – ilyen
látogatáson voltak az ASIMCOV
tagjai.
Támogatjuk a Kogălniceanu-kártya
bevezetését.
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Távközlés, informatika
Kezdeményezésünkre a Román Posta
Rt. Igazgatótanácsa elfogadta az
anyanyelvi nyelvhasználatra vonatkozó határozattervezetet, mely alapján azokban a postahivatalokban,
amelyek 20%-nál nagyobb kisebbségi lakosságaránnyal rendelkező
településeken működnek, a magyar
nyelv használata lehetővé válik a
postai ügyintézés során.
Egyezményt kötöttünk a Romfilatelia
Rt. Vezetőségével Kós Károly személyiségét és munkásságát idéző
emlékbélyeg-kiadvány megjelentetése érdekében. A Kós Károly-emlékboríték elkészítésének kezdeményezése jelentős, mivel ezúton emléket
állíthatunk neves erdélyi magyar
személyiségeknek ily módon is.

A borítékokat a Román Posta Rt.
hálózatán keresztül értékesítik.
A kezdeményezés folytatásaként
a Harfila – Hargitai Bélyeggyűjtők
Egyesülete – és a Román Posta, a
Távközlési Minisztérium közbenjárá
sára, közösen készítették el a Vákár
Lajos portréját mintázó emlékbélyegzőt és a székely sportember nevét viselő sportlétesítményt megörökítő képeslapot. A bélyegzőt postai
bélyegzőként csak egyetlen napon,
2010. szeptember 8-án használták a
csíkszeredai 1-es számú postahivatalban, majd az emlékünnepségen a
résztvevők által hozott, Vákár Lajost
megörökítő fényképeket és emléktárgyakat jelöltek meg vele.

A Távközlési és Információs Minisztérium keretén belül, a Világbank
által is támogatott Tudásra Alapozott Gazdaság (Economia Bazată pe
Cunoaştere) projekt keretén belül
megvalósult 255 település és 500
iskola/könyvtár tevékenységének
informatizálása, számítógépekkel
és internettel való ellátása.
Nyílt rendezvénysorozatot szerveztünk Erdélyi e-Karaván néven május
18. és 21. között a Távközlési és Információs Társadalom Minisztériuma
nevében, partnerségben a Magyar
Ifjúsági Értekezlettel. Rendezvényünk célja az volt, hogy felhívjuk a
figyelmet az információs rendszerek
fejlesztésének fontosságára, azok
fenntartható fejlesztése és a nemzetközi rendszerekbe való integrálása
szükségességére.
2010 novemberében két erdélyi megye – Hargita és Szatmár – jelentős
támogatást nyert a Távközlési és Információs Társadalom Minisztériuma
E-kormányzási rendszerek kiépítése
és szélessávú internethálózatokhoz
való csatlakozás ott, ahol ez szükséges elnevezésű pályázati kiírásán.
A sikeresen pályázó két erdélyi me-

gye önkormányzata a projekt révén
pénzalapokhoz jut integrált informatikai rendszerek kiépítése céljából,
összesen 9 490 539,93 lej értékben.
Ezek a rendszerek jelentősen megkönnyítik, gyorsítják és hatékonyabbá teszik a lakosság hozzáférését a
közszolgáltatásokhoz.
2010-ben műholdas kapcsolattal
működő vezetékes telefont szereltettünk fel a Hargita megyei Hágótőn, ahol eddig semmilyen távközlési
eszköz nem állt a lakók rendelkezésére.
Kezdeményezésünkre augusztus
15-től ismét működik a Romtelecom
2005 augusztusában beindított,
majd 2010-ben egy időre megszűnt
magyar nyelvű tudakozója a 118 300as hívószámon.
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Infrastruktúra, önkormányzatok
a csíkszeredai Márton Áron és
Segítő Mária líceumok korszerűsítése, a projekt összköltségvetése 25 496 953,2 lej,

Fotó: Szilágyi Palkó Pál

A Regionális Operatív Program
(POR) keretén belül 2010-ben a
következő rehabilitációs munkálatokra kötöttek szerződéseket, illetve
kezdték el a munkálatokat:
a „DJ 132”-es, Hargita megyei
útszakaszt (több mint 26 km-s
távon),
a „DJ 142C” Maros megyei útszakaszt több mint 20 kilométeren
keresztül, 7 hidat és 52 pallót,
a projekt összköltségvetése
23 089 675,08 lej,
Fehér megyében öt szociális
központot újítottak fel fogyatékossággal élő személyek számára (Nagyenyeden, Kudzsiron,
Zalatnán, Gyulafehérváron és
Balázsfalván). A központok 54 új
munkahelyet teremtettek, és több
mint 1100 fogyatékossággal élő
személyt tudnak ellátni. A projekt
összköltségvetése 3,5 millió lej,
a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó Kollégium épületének
felújítása, összköltségvetés 11
271 379,18 lej, valamint a Puskás
Tivadar iskola épületének kibővítése (6 243 159,52 lej),
a Maros megyei Mezőszent
márton és Nagyölyves általános
iskoláinak közel 70%-os feljavítása, 1 711 000 lej,

a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felújítása. A rehabilitálás
összköltségvetése 29 656 224 lej,
a gyergyószentmiklósi Kós Károly
Általános Iskola korszerűsítése,
1 632 063,20 lej összegben.
Az Országos Befektetési Társaság (CNI) beruházási programjain keresztül 2010-ben is számos
sportcsarnok, uszoda, kultúrház
(Bihar megyében és Máramaros
megyékben), valamint helyi település
csatorna- és vízhálózatrendszere lett
kiépítve, rehabilitálva. Elkezdődött
a csíkszeredai uszoda megépítése.

A sportcsarnok-beruházások
az ország szinte minden településén
fellelhetőek, így például a Hargita
megyei Székelykeresztúron (a befektetés költségvetése 3 215 784 lej),
Gyergyótölgyesen (4 219 680 lej), Szárhegyen (7 489 474 lej), a csíkszeredai
Márton Áron Líceumban (3 608 077
lej), vagy a Kovászna megyei
Sepsiköröspatakon (3 083 624 lej), Bodzafordulón (3 517 874 lei), Komandón
(1 089 705 lei), de felújítások voltak
Temes, Brassó, Kolozs, Fehér, Hunyad,
Szatmár, Arad, Bihar megyékben is.
Emellett, Brassóban tizenhárom
hónap alatt, közel 10 millió eurós
beruházásként készült el az ország
legmodernebb sportlétesítménye:
a Tractorul park közepén felépített
műjégpályát a gyorskorcsolyázók és

a műkorcsolyázók, illetve a jégkorongozók használják.
Önkormányzataink támogatása
A vidéki települések infrastrukturális fejlesztését és korszerűsítését,
úthálózatok, hulladéktelepek építését, valamint felújítását, illetve az
ivóvíz- és szennyvízhálózat feljavítását célzó 2006/7-es kormányrendeletet tavaly számos székelyföldi
település is kihasználta: a tavalyi
év októberéig összesen 1 020 000
lejt sportbázis építésére fordítottak
Csíkkozmáson, Gyimesközéplokon,
Kászonaltízen, Csíkszentmártonban
és Csíkszentimrén, de a csíkszent
királyi, csíkmadéfalvi és tusnádi
sporttermeket is kibővítették.
2010-ben az RMDSZ-es önkormányzatok 23 836 000 lejt kaptak
a kormánytól működési költségeik
kiegészítésére.

27

Vidékfejlesztés, mezőgazdaság
322-es Intézkedés: A falvak
megőrzése és korszerűsítése
Az előző évekhez hasonlóan, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium a tavalyi év során is oroszlánrészt vállalt a vidéki lakókörnyezet
és a közösségi területek állapotának
korszerűsítésében, kiemelt figyelmet
szentelve a helyi termékek értékesítéséhez szükséges, illetve a gazdasági
tevékenységekre alkalmas infrastruktúrák létrehozásának, feljavításának.

A vissza nem térítendő támogatás
értelmében a pályázó települések az
elmúlt években ivóvíz- és csatornahálózatokkal, feljavított útszakaszokkal, parkokkal, piac- és játszóterekkel gazdagodtak.
Annak tudatában, hogy az életszínvonal emelése a vidéki környezet
kiöregedésének, elnéptelenedésének visszafordítását jelentheti,
a szaktárca kiemelt prioritásként
kezelte a kapcsolattartást és az

információáramoltatást is a területi
szervezetekkel, önkormányzatokkal,
aminek következtében 2010-ben a
mezőgazdasági szereplők, szövetkezetek pályázási kedve látványosan
megnövekedett.
125-ös Intézkedés:
A mezőgazdaság és az erdészet
fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez
kapcsolódó infrastruktúra
fejlesztése
A mezőgazdasági termelés stabilitásának és kiszámíthatóságának
érdekében, a program keretében a
minisztérium olyan tevékenységeket

támogat, amelyek az erdőgazdálkodás infrastrukturális hátterét
erősítik, az agrárvállalkozások energia-, út- és egyéb közműellátásának
színvonalát a helyi vízkárelhárítás
hatékonyságával együtt emelik,
s a vidéki területek szükségleteinek
pontos felmérése alapján a megújuló
energiaforrásokat is kihasználják.
Az intézkedés keretében az elmúlt
években a szaktárca támogatta a
mezőgazdasági utak fejlesztését,
a mezőgazdasági üzemek energiaellátását, illetve technológiai és
kommunális vízellátását, valamint
a szakszerű szennyvízkezelés léte-
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önkormányzat végül a kedvezőbb
kötvénykibocsátási opció mellett
döntött a finanszírozó bankkal kötött
szerződésben rögzített jogát érvényesítendő, s ez a kötvénykibocsátás
sikeresen le is zajlott, 2011 januárjában mintegy 18 millió euró értékben
(77 millió lej) jegyezték le az önkormányzat kötvényeit.

sítményeit, a vízrendezés kollektív
beruházásait, továbbá az ezek működtetéséhez szükséges közösségi
beruházásokat.
Kötvénykibocsátás
Az Országos Tőkepiac Felügyelet
RMDSZ által jelölt és támogatott tagjai: Erős Viktor (2001–2009) és Králik
Lóránd (2010-től) az elmúlt években
több, a magyar közösséget érintő
programot indítottak be, melyek
közül a befektetési konferenciák, az
önkormányzatokkal folytatott egyeztetések, illetve az önkormányzati
kötvénykoferenciák emelhetőek ki.
Az együttműködésben több megyei
és helyi önkormányzat mellett partner volt a nagyváradi székhelyű Romániai Vállalkozásokért Alapítvány
(ROVE), valamint a bukaresti központú OTP Bank és annak leányvállalata,
az OTP Consulting is. A konferenciasorozat és a tőkepiaci felügyelet
tagjaival folytatott konzultációk
eredménye, hogy a Bihar megyei

A másik jelentős eredmény a Hargita
Megyei Közgyűlés által 2010 őszén
elhatározott 6 millió euró értékű kötvénykibocsátás, mely azért jelentős,
mert az első RMDSZ-es vezetésű önkormányzat kötvénykibocsátása lesz.
A kötvénykibocsátásból befolyó ös�szeget a Hargita megyei önkormányzat a Megyei Kórház felújítására,
valamint egy modern agráripari park
létrehozására kívánja felhasználni.
Szociális intézkedések
Az RMDSZ javaslatára sikerült
kedvezőbb formában módosítani a
gyereknevelési szabadságot, mely
ezentúl is ösztönzi a gyerekvállalási
hajlandóságot, ugyanakkor ösztönző
lehet a munkába való visszatérésre
is. A kismamák ezentúl két verzió
közül választhatnak: egyéves illetve
kétéves periódust vehetnek ki, különböző jövedelmi plafonokkal.
Sikerült elérni, hogy a 740 lejnél
kisebb nyugdíjak után ne kelljen
egészségügyi biztosítást fizetni.

Ifjúságpolitika
Elkezdődött a decentralizáció
folyamata az ifjúság területén: 4
megyében (Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár) 14 ifjúsági tábor lesz
átadva 2011-ben a megyei és helyi
önkormányzatoknak.
Részt veszünk az ifjúságról szóló
törvénycsomag (ifjúsági, önkéntes,
szakmai gyakorlat) módosításában.
Az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság több Megyei Sport és Ifjúsági
Igazgatóság élére magyar igazgatót
nevezett ki: Arad, Hargita, Hunyad,
Kovászna, Szatmár megyékben.
Ugyanakkor négy megyében Magyar aligazgatót nevezett ki: Bihar,
Kolozs, Maros, Máramaros.
Az Országos Sport és Ifjúsági Hatóság
ifjúsági központok működését támogatta az országban, melyek ifjúsági
programok szervezésével, tanácsadással segítenek, felkészítőket és
képzéseket szerveznek.
A magyarlakta megyék ifjúsági szervezeteit pályázati úton 600 000 lejjel
támogattuk, infrastruktúra fejlesztésére 1 millió lejt juttattunk számukra.

Számos ifjúsági rendezvényt finanszíroztunk, a legjelentősebbek:
EU Tábor, Félsziget Fesztivál,
MIÉRT Akadémia, Építjük Erdélyt,
IFISZTÁR, Ifjúsági Üzleti program,
Önkéntesek nyári tábora, Aradi
Ifjúsági Találkozó, Közéleti Diák és
Ifjúsági Akadémia.
2010-ben 19 tematikus tábort (többek között újságírás, fotóművészet,
művészet, nyelv- és cserkésztábo
rok), valamint 16 országos tábort is
szerveztünk.
Az elmúlt években kieszközölt beruházásoknak köszönhetően, 2010ben 64, az ország egész területén
működő tábor biztosított kikapcsolódási lehetőséget a fiataloknak, ami
összesen 65 000 táborozó helyet
jelentett.
Befejeződött a Besenyői ifjúsági
tábor (Kovászna megye) felújítása,
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amely ezáltal az egyik legkorszerűbb
tábor az egész országban.
2010-ben ingyenes táborozást biztosítottunk 1000 hátrányos helyzetű
magyar gyerek számára.

2010-ben 300 magyar, fogyatékkal
élő gyerekek számára is biztosítottunk egy hetes ingyenes tengerparti,
illetve hegyvidéki nyaralási programot.
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