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NEM VÁRNAK A BUKARESTI KORMÁNY PÉNZÉRE, INKÁBB ÖSSZEFOGNAK ÉS PÁLYÁZNAK AZ ERDÉLYI ÖNKORMÁNYZATOK

Saját hatáskörbe vonják az infrastruktúra-fejlesztést
Egyre több önkormányzat fárad bele 
abba, hogy kormánypénzekre várjon 
a nagy infrastrukturális beruházá-
sok végrehajtására, inkább saját 
kezébe veszi a sorsát.

 »  BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

Ragadós a példa – mondhatjuk, miu-
tán a Nyugati Szövetséghez hasonló 
összefogás körvonalazódik Délke-

let-Erdélyben is. Miközben a Brassó-Vi-
dombák nemzetközi repülőtérről szóló 
sajtótájékoztatón nemrég a Cenk alatti 
város, Sepsiszentgyörgy, valamint Brassó 
és Kovászna megye vezetői már előrevetí-
tették, hogy a közös érdekükben álló pro-
jektek megvalósítása céljából regionális 
szövetséget hoznak létre, egy mikrorégiós 
szövetség már létre is jött Brassó megye 
részvételével. A múlt héten Brassó és Sze-
ben megyei polgármesterek kezdeménye-
zésére megalakult ugyanis a Fogaras Mik-
rorégió, amelynek első nagy célkitűzése 
önerőből megépíteni egy, a két megyét 
átszelő gyorsforgalmi utat, miután évek 
óta hiába várnak arra, hogy a kormány 
autópályát vagy gyorsforgalmi utat épít-
sen a két megyeszékhely között. Az elkép-
zelések szerint ez az út a Brassó megyei 
Mundra és a Szeben megyei Sellenberk 
között épülne meg jórészt európai uniós 
fi nanszírozásból.

A Fogaras Mikrorégiónak amúgy 33 
település tagja a két megyéből, köztük 
négy város is: a Brassó megyei Viktória-
város és Fogaras, illetve a Szeben megyei 
Felek és Nagytalmács. Közös erőfeszítés-
sel pályáznak uniós forrásokra a térség 
fejlesztése érdekében, mivel Bukarest-
ből „nem mindig akkor érkezik a pénz, 
amikor szükség van rá”. Mariana Câju 

projektmenedzser elmondása szerint a Fo-
garas Mikrorégió fejlesztési stratégiájának 
gyakorlatba ültetésére 2,5 milliárd euróra 
lesz szükség. „A legfontosabb projekt a 
Mundra–Sellenberk gyorsforgalmi út, ami 
szerepel ugyan az ország közlekedési mes-
tertervében (master plan), ám mi nem hisz-
szük, hogy egyhamar kiutalnának pénzt 
erre, ezért európai forrásokból akarjuk 
megvalósítani. Mi itt gyorsan haladunk a 
dokumentáció összeállításával” – nyilat-
kozta a sajtónak a projektmenedzser.

 A társulásban látják a jövőt
„A régiók társulása jelenti a jövőt, az 
önkormányzatoknak kézbe kell venniük 

a települések fejlesztését, hiába várnak 
csak a központi segítségre, fi nanszírozás-
ra” – értékelt a Krónika megkeresésére 
Ambrus Izabella, az RMDSZ Brassó me-
gyei parlamenti képviselője.  Meglátása 
szerint a Brassó és Szeben megyei ön-
kormányzatokat tömörítő Fogaras Mikro-
régió elnevezésű egyesület nagy eséllyel 
hívhat le európai uniós alapokat az infra-
struktúra fejlesztésére. Mint rámutatott, 
ha megkerülik a kormányzati bürokráci-
át, az önkormányzatok a hasonló társu-
lások keretében gyorsabban, egyszerűb-
ben léphetnek, ezért is indul egyre több 
hasonló kezdeményezés országszerte. 
Ambrus Izabella ugyanakkor kiemelte: a 

Nyugati Szövetség, valamint a Brassó és 
Szeben megyei önkormányzatok közötti 
társulás követendő példa, ha nem is ilyen 
nagy léptékben, de akár két-három tele-
pülés is szövetségre léphet, hogy közös 
projekteket valósítsanak meg. „Az önkor-
mányzatoknak meg kell tanulniuk együtt 
gondolkodni, szövetkezni, harcolni az 
érdekeikért, mert gyakran hiába várnak 
arra, hogy majd központi alapokból, vagy 
támogatással megvalósulnak a tervezett 
fejlesztések” – szögezte le a képviselő, 
aki szerint Brassó megye jó úton halad, 
hiszen ha másként nem tudnak fejleszte-
ni, más utakat keresnek, és inkább hitelt 
vesznek fel. Így történtek  előrelépések  a 
Brassó-Vidombák nemzetközi repülőtér 
vagy a brassói regionális kórház meg-
építése terén is.  Ambrus Izabella ugyan-
akkor arra is kitért, hogy miközben az 
országban mindenütt kezdeményezik a 
regionális szövetségek megalakulását, 
Bukarest még mindig nem nézi jó szem-
mel a székelyföldi társulásokat. „Folya-
matosan arra hivatkoznak, hogy a Szé-
kelyföld nem létezik, a társulásokat, a 
székely termék megnevezés használatát 
gáncsolják” – emlékeztetett a képviselő.   

Összekapcsolnák a Székelyföldet 
a brassói reptérrel
Közben pedig Kovászna és Brassó megye 
vezetői azt tervezik, hogy ha kell, önerő-
ből építenek gyorsforgalmi utat Sepsi-
szentgyörgy és Vidombák között. Tamás 
Sándor, a Kovászna megyei önkormány-
zat elnöke lapunknak elmondta, záros 
határidőn belül elkezdik az egyeztetése-
ket a két megye vezetői, hogy rögzítsék 
a négysávos gyorsforgalmi út nyomvo-
nalát Sepsiszentgyörgytől Vidombákig, 
ez ugyanis a későbbiekben megkönnyíti 
majd az eljutást az épülő repülőtérre. 
„Ez még kezdeti fázisban levő projekt, 
első lépésben a műszaki részleteket kell 
átbeszélnünk, tisztáznunk, de ha más 
megoldás nem lesz, akár saját költség-
vetésből is megépítjük a gyorsforgalmi 
utat” – szögezte le mondta Tamás Sán-
dor, aki már korábban is beszélt arról, 
hogy „paradigmaváltás történt a regio-
nális politikában”. „Véget ért a száz  év 
magány, amikor minden polgármester, 
minden tanácselnök csak a saját telepü-
lése, térsége érdekeit nézte. A regionális 
szintű együttgondolkodás jelenti a jö-
vőt” – vallja Tamás Sándor.

Mint ismeretes, a két megyének már 
több közös projektje volt, és a repülőtér 
állami fi nanszírozásáért is közösen lob-
biztak. Kovászna megye és Sepsiszent-
györgy önkormányzata pedig a légiki-
kötő megépítését önerőből is támogatni 
készül.

 » B. E.

Amíg a munkáltatók a hírhedt 2018/114-
es számú adóügyi rendelet több elő-

írásának a halasztását kérték tegnap, és 
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter a 
bankadót módosítására tett ígéretet, Vio-
rica Dăncilă kormányfő idegen érdekeket 
védőknek nevezte az új adók ellen fellé-
pőket, a szenátusban pedig közben hall-
gatólagosan átment a vonatkozó törvény-
tervezet.

A Romániai Munkáltatói Egyesületek 
Szövetsége (ACPR) közleményében a rende-
let öt olyan intézkedésének halasztását kéri 
a parlamenttől, amelyek szerintük hatal-
mas hatással bírnak a romániai üzleti szfé-
ra működésére (vagy egyenesen életképes-
ségére). Mint  a munkáltatók rámutatnak, 
a bankadónak, a távközlési és energetikai 
cégekre kivetett forgalmi adónak,  a nap-
számosmunka korlátozásának és a nyug-
díjalapok kötelező tőkeemelésének a hat 
hónappal történő elhalasztása lehetőséget 

adna arra, hogy megtalálják azokat a meg-
oldásokat, amelyek megfelelnek a kormány 
céljainak, ám nem teszik tönkre a gazdasá-
gi-társadalmi környezetet.

„Módosul a banki aktívákra kivetett adó, 
jelenleg a részletekről tárgyalnak a Román 
Bankszövetséggel (ABR)” – jelentette be 
nem sokkal később Teodorovici. Néhány 
részletet pedig máris elárult, például azt, 
hogy féléves adó lesz, de évente kell fi zetni, 
és nem is az irányadó bankközi kamatláb 
(ROBOR) függvényében határozzák meg az 

értékét. Arra a kérdésre, hogy a mai kormá-
nyülésen módosítják-e a rendeletet, Teodo-
rovici egyértelmű nemmel felelt.

A miniszterelnök órája elnevezésű inter-
pelláción is a 114-es rendelet volt tegnap a 
téma. Felszólalásában Dăncilă pedig úgy 
értékelt, hogy „akik a rendelet visszavoná-
sát követelik, azok nem a románok érdeke-
it képviselik”. Közben a szenátus hallgató-
lagosan elfogadta a tervezetet, amelyet így 
most döntéshozó kamaraként a képviselő-
ház vitatja és szavazza meg.

A képviselőház napirendjén a módosított kapzsisági adó

Csaknem harminc település – köztük a névadó – csatlakozott  Fogaras Mikrórégióhoz

Közelebb vinnék az észak-erdélyi autópályát a nagyvárosokhoz

Nem kis bosszúságot okoz a Kolozsváron és Temesváron élőknek vagy oda utazóknak, hogy a közelükben elhaladó autópályákhoz 
nem „kaptak” kĳ áratot az állami közútkezelőtől – Kolozsvár most orvosolná a problémát, közben pedig Nagyvárad önkormányzata a 
saját kezébe veszi a sorsát, és azt tervezi, hogy mire megépül a magyar–román határhoz vezető sztrádaszakasz, addig megépíti a maga 
felhajtóját. Mint ismeretes, ha Kolozsvárról Torda vagy Nagyenyed felé indulnánk, akkor is el kell mennünk a 15 kilométerre nyugati irány-
ban található Gyaluig, tehát épp visszafelé autózunk, ráadásul útba esik az a Szászfenes, ahol állandósultak a forgalmi dugók. Éppen 
ezért Emil Boc, a kincses város polgármestere a minap bejelentette, két variánst is javasol a közlekedésügyi minisztériumnak, hogy a 
megyeszékhelyről közelebb fel lehessen hajtani a sztrádára. Az egyik a várostól 4 kilométerre található Tordatúr lehetne, a másik verzió 
szerint pedig Kolozsvár délkeleti terelőútját, az Apahida–Bányabükk utat hosszabbítanák meg Csürülyéig, illetve az autópályáig. Boc 
szerint a bekötőnek mielőbb meg kellene épülnie, és nincs sok pénzre szükség. Nagyvárad közelébe csak várhatóan valamikor a jövő 
év folyamán ér el az észak-erdélyi autópálya, Ilie Bolojan polgármester viszont máris tervezi a bekötő utat. Mint Zatykó Gyula, az elöljáró 
tanácsadója és egyben az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos alelnöke és Csomortányi István, a néppárt Bihar megyei szerveze-
tének elnöke egy múlt heti váradi sajtótájékoztatón emlékeztettek, a sztráda legközelebb eső felhajtója 15 kilométerre lesz a várostól, 
Kügypuszta és Bihar között. Mint elhangzott, Váradnak régi problémája, hogy nem épült meg a nyugati körgyűrű, csak a déli, a város 
viszont most a kettőt összekötve oldja meg a  helyzetet: a nyugati körgyűrű egyben kivezet majd az autópályára is. Csomortányi elmond-
ta megvalósíthatósági tanulmányok már készen vannak. És mivel a város nem vár az állami közútkezelőre, hanem önerőből lát hozzá a 
munkához, nemcsak a saját részét fi nanszírozza meg, hanem anyagiakkal támogatja a bihari önkormányzatot a kisajátítandó területek 
megvásárlásában, és mivel azt szeretné, ha Bihar keleti elkerülő útja is megépülne, ebben is kész segítséget nyújtani.
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