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Oltean Csongor: szegényebb lenne 
Kolozsvár az EU nélkül

A z EU-s csatlakozásnak köszönhetően Kolozsvár az ország egyik leg-
dinamikusabban fejlődő városa – fogalmazott hétfőn, Kolozsváron 

Oltean Csongor, az RMDSZ EP-képviselőjelöltje.
Oltean Csongor kihangsúlyozta: „az EU-s csatlakozásnak köszönhető-

en Kolozsvár az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, számos 
uniós forrást hívtak le, illetve rengeteg nagyvállalkozás költöztette tevé-
kenységét a településre. Évente közel 10 ezer egyetemista végez Kolozs-
váron, akik helyet kérnek a munkaerő piacon. Így az biztosan állítható, 
hogy a település ma másként festene az Európai Unió nélkül.”

Oltean Csongor a Mikó Imre Szakkollégium húsz tagjával beszélgetett 
el a nap folyamán az EU-s támogatási lehetőségekről, Szőcs Endre egy-
kori tagként pedig ismertette vele az intézményt: „ez az egyetlen olyan 
szakkollégium Romániában, amely alulról szerveződik, amelyet egyete-
misták tartanak fenn, szakmai programokat és magát a közösséget szer-
vezve meg” – fogalmazott a megyei tanácsos, hozzátéve, a magyarországi 
mintára alakult intézmény jövőre lesz húszéves.

Hegedüs Csilla: a családi vállalkozások
jövőjéről döntünk

E rdélyi településeink versenyképességét csak úgy tudjuk biztosítani,
ha megmaradnak és növekednek az uniós támogatások. Kraszna 

egyik legújabb vendéglőjének konyháját uniós forrásokból újította fel 
Bréda István tulajdonos. Ma ezt mutatta meg Hegedüs Csillának, akivel 
további lehetőségekről is egyeztettek.

„Rendkívül fontos, hogy a kis- és középvállalkozók is pályázhassanak 
európai uniós forrásokra, több támogatásban részesüljenek, hiszen így 
települések fejlődnek, munkahelyek jönnek létre, helyi termékeknek hoz-
nak létre piacot, ezáltal a fi atalok is itthon maradnak, itthon tervezik a jö-
vőjüket, hiszen azt látják, hogy itt is rengeteg lehetőség van. A május 26-i 
választáson a támogatások, fi ataljaink, vállalkozóink jövőjéről döntünk! 
Arról, hogy legyen egy olyan erős magyar képviselet, amely közösségünk 
érdekeit képviselje Európában!” – mondta az EP-képviselőjelölt, akit Bo-
gya Anna, a Nőszervezet ifj úságért felelős alelnöke kísért. (x)

A legzöldebb iskola
A Vámszer Géza Művészeti Népiskola a Hargita Megyei Erdei Iskola 
Program keretében környezeti neveléssel kapcsolatos versenyt hirdetett 
általános iskolásoknak A legzöldebb iskola címmel. A feladat egy rövid, 
legtöbb kétperces videófilm elkészítése, amelyben a diákok bemutatják 
iskolájukat „zöld szemmel”. Jelentkezni e-mailben lehet a nepiskola@
gmail.com címen, az alkotások beküldési határideje május 27-e. Ered-
ményt 31-én hirdetnek. Részletekről érdeklődni az info@nepiskola.ro vagy 
a 0266-310884-es telefonszámon lehet. A felhívás szövege elérhető a 
http://nepiskola.ro/a-legzoldebb-iskola-versenykiiras/ hivatkozás alatt is.

Előadás a csíkszeredai városházán
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig előadássorozat keretében 
május 17-én 18 órától Barabás Tibor János (Külügyi és Külgazdasági Inté-
zet, Románia- és Moldávia-szakértő) Román–magyar kétoldalú kapcsola-
tok az egymásrautaltság jegyében címmel tart előadást a városházán.

• RÖVIDEN

K elemen Hunor előadásá-
ban kijelentette: az RMDSZ 
nem eurószkeptikus, ám 

van véleménye arról, min kelle-
ne változtatni a kontinenst érin-
tő nagypolitikában. „Az Európai 
Unióhoz való viszonyunk nem 
változott az elmúlt 29 esztendőben. 
Az RMDSZ 1989 decemberétől azt 
mondja, hogy Romániának és az 
itt élő magyar közösségnek az az 
érdeke, hogy ahhoz a gazdasági 
közösséghez – mai EU-hoz – tar-
tozzon, amely az Európai Szén- és 
Acélközösségként jött létre, onnan-
tól pedig hosszú utat járt be. Ezt a 
nézetünket nekünk nem kell felül-
bírálni” – tette hozzá.

Az RMDSZ határozott álláspont-
ja, hogy az uniós reformok részévé 

kell tenni az őshonos nemzeti és 
etnikai kisebbségek, így a magya-
rok európai védelmét is. „A nyu-
gat-európai államok felismerték, 
hogy ezeknek a közösségeknek a 
kérdését azért kell rendezni, mert 
a gazdaságot, a belső társadalmi 
kohéziót erősíti. Erre Közép-Kelet 
Európának is rá kell jönnie, mife-
lénk is az európai jó gyakorlatokat 
kell meghonosítani. Ez egy hosszú 
menetelés, útépítési fázisban va-
gyunk: az európai kisebbségvédel-
mi törvényről meg kell győznünk 
a tagállami döntéshozókat, hogy 
a kisebbségek nem jelentenek ve-
szélyforrást, nem szabad rájuk 
nemzetbiztonsági kockázati ténye-
zőkként tekinteni”– fogalmazott 
Kelemen Hunor.

Hogyan tudna talpon maradni 
egy olyan kisállam, mint Romá-
nia a maga csökkenő népességé-
vel, nem túl erős gazdaságával, és 
gondolkodásra, tervezésre képte-
len politikai elitjével? Az RMDSZ 
elnöke szerint Románia egyetlen 
esélye, hogy része marad egy erős 
Európai Uniónak, csatlakozik ah-
hoz a belső nagy piachoz, amely 
nélkül a román nemzetgazdaság 
nem fenntartható, és csatlakozik a 
Schengenhez, amelyet az RMDSZ 
minden eszközével sürget. „Ro-
mániának nincs más választása. 
Bármilyen más út az Európai Uni-
ón kívül összeomláshoz, teljes 
csődhöz vezetne. Így van ez Ke-
let-Európával is, amire az egyik 
nagy kockázatot ma Oroszország 
jelenti. Nem azért, mert megtá-
madná, vagy területszerzési ak-
ciókat indítana, de a gazdaságon, 
a kibertéren keresztül a befolyási 
övezetét növelni akarja, ez pedig 
előbb-utóbb másfajta feszültségek-
hez is vezet” – szögezte le. (x)

Legyünk a változások nyertesei
Az Unió változásának nyertesei akarunk lenni

• A magyar közösség élete az elmúlt száz évben úgy
alakult, hogy egy ilyen globalizációs világban élünk,
az Európai Uniónak nincs alternatívája, és van egy fó-
rum, ahol a Kárpát-medence különböző régióiban élő
magyar emberek képviseltethetik magukat. Ezért az
erdélyi, romániai magyaroknak nem szabad kimarad-
niuk az Európai Parlamentből – hangsúlyozta Kele-
men Hunor, aki Erős Európa. Ez az otthonunk! címmel
tartott előadást a Bukaresti Magyar Napokon.

Kelemen Hunor Orbán Viktor 
társaságában Csíkkarcfalván
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