
2 0 1 9 .  N O V E M B E R  2 8 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K A K T U Á L I S 3#fi nanszírozás  #vélemény  #imanap

Merre tovább, Hargita megye?
Konzultáció a 2021–2027-es időszak fejlesztési irányvonalairól

• Hargita megye fej-
lesztési irányvonalait
szeretnék meghatá-
rozni a 2021–2027-es
időszakra, mintegy
a következő európai
uniós finanszírozási
periódusra készülve. A
dokumentációt készítő
cég egyeztetéseket
folytat a különböző
intézmények képvise-
lőivel, ugyanakkor a
lakosság véleményére
is kíváncsiak, ezért
egy online kérdőívet
hoztak létre, amelyet
november végéig lehet
kitölteni.

B A R A B Á S  H A J N A L

Hargita Megye Tanácsának 
kommunikációs csapata 
érdeklődésünkre arról tájé-

koztatott, azért kezdeményezték a 
konzultációt, hogy az intézmények 
és a lakosság javaslatokat fogal-
mazzon meg, amelyek segíthetnek 
abban, hogy a következő európai 
uniós fi nanszírozási időszak pályá-

zati kiírásai célzottan és a területi 
igényeknek megfelelően legyenek 
előirányozva. Ellentétben a koráb-
bi időszakok hazai gyakorlatával, 
amikor Bukarestben a helyi igények 
fi gyelembe vétele nélkül döntötték 
el, hogy milyen típusú fejlesztési 
programokat hirdetnek meg. Hoz-

zátették, azt szeretnék elérni, hogy 
az integrált területi beruházásokra 
(ITI), illetve a közösségvezérelt he-
lyi fejlesztésekre (CLLD) a támoga-
tások legyenek elérhetők a megyék 
számára. „Így minden megye egy 
előre meghatározott fejlesztési ter-
vet tud kidolgozni, amelyre pályá-

zati mechanizmusok nélkül tudja 
majd lehívni a szükséges alapokat” 
– magyarázták. A konzultáció ré-
vén állapítják majd meg, hogy mi-
lyen fejlesztési irányelvek élveznek

prioritást. Ehhez különböző sta-
tisztikai elemzéseket használnak 
fel, valamint kikérik a lakosság 
véleményét is. „Az így kialakított 
álláspontot fogják képviselni Har-
gita Megye Tanácsának vá-
lasztott képviselői annak 
érdekében, hogy a Románia 
és az Európai Unió közötti 
7 éves megállapodásban 
ezen helyi prioritásoknak 
keretet adó előírások is meg-
jelenjenek. Ellenkező esetben nem 
lesz lehetőség uniós fi nanszírozást 
lehívni az adott ágazati fejlesztés-
re” – fogalmaztak.

Online kérdőív

A fejlesztési irányvonalak megha-
tározásában, mint fentebb írtuk, a 
különböző intézmények képvise-
lőivel való egyeztetés mellett a la-
kosság véleményét is kikérik. Csák 
László, a dokumentáció összeállí-
tásával megbízott Planifi catio Kft . 
vezetője megkeresésünkre elmond-
ta, egy online kérdőívet tettek elér-
hetővé múlt héten a Hargita megyei 
lakosság számára, hogy megoszt-
hassák javaslataikat. A kérdőív 
megtalálható a cég honlapján, a 
www.planifi catio.com oldalon, il-
letve a Hargita 2021–2027 konzul-
táció Facebook-oldalon. Mint Csák 
Lászlótól megtudtuk, november 
végéig még várják a válaszokat. 
Mindeddig közel 500-an töltötték ki 
a kérdőívet, vidékiek és városiak, 
románok és magyarok, fi atalok és 
idősebbek, egyetemi végzettek és 
kevésbé iskolázottak egyaránt.

A lakók véleményét is kikérik 
a fejlesztési irányvonalakkal 
kapcsolatban
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lelki egység

fejlesztés

H I R D E T É S

December első vasárnapján im-
már tizennegyedik alkalommal 

tartanak Kárpát-medencei imanapot, 
amelynek keretében egy-egy ország-
részre és egyházkerületre fi gyelve 
megismerik annak múltját, jelenét, 
hagyományait, törekvéseit. Idén a li-
turgiát és az egyházkerületükről szóló 
ismertető füzetet, illetve az informá-
ciós anyagot a Tiszántúli Református 
Nőszövetség állította össze. Mint abból 

megtudtuk: „a Felső-Tisza-vidék terü-
letén ma több ország, Magyarország, 
Ukrajna, Románia osztozik, de egykor 
ez a terület egy összefüggő földraj-
zi, történeti, néprajzi régiót alkotott. 
A Felső-Tisza-vidék három történeti 
nagytájunk, Erdély, Felvidék és az 
Alföld találkozási pontjánál fekszik, 
amelyek egyben kulturális régiók, en-
nek lenyomatai, hatásai jól láthatók az 
épített és szellemi örökségben.” 

Előzmények

Az imanap gondolata a 2004. decem-
ber 5-ei, kettős állampolgárságról 
szóló népszavazás kudarca kapcsán, 
az anyaország határain túli magyar-
ság sorsával való együttérzés jeléül, 
a nőszövetségek javaslatára szüle-
tett. „Ma már egészen reményteljes a 
helyzetünk. Pontosan tíz évvel ezelőtt 
létrejött a Kárpát-medencei magyar re-
formátusság egyesülése Magyar Refor-

mátus Egyház néven, 2010-ben pedig a 
magyar Országgyűlés külön törvény-
ben tette lehetővé a határo-
kon átívelő, nemzetegyesítő 
testvéri kapcsolatokat” – írja 
köszöntésében Gaál Botond-
né Czeglédy Mária kerületi 
nőszövetségi elnök. Hozzá-
teszi: bár látjuk a sok pozitív 
eseményt és lehetőséget, mégis nem 
szűnünk meg imádkozni azért, hogy 
Isten újabb „nagy és ígéretes kapukat 
nyisson fel” előttünk. (1 Kor 16, 9)
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Székelyföldön is egyre több nőszö-
vetség szervezi meg ezt a közkedvelt 
alkalmat, hiszen az imaláncban, 
valamint az ismeretszerzés során 
körbejárják a Kárpát-medence refor-
mátusságát, és a lelki egységen túl 
jobban megismerik egymást az egy-
háztestek tagjai, közös projektekben 
vesznek részt, illetve szélesítik nő-
szövetségi szolgálatuk palettáját. Az 
imádságos együttlétet az anyaszent-
egyházért és a magyar népért ajánl-
ják fel. (Molnár Melinda)

Kárpát-medencei református imanap

A székelyudvarhelyi belvárosi 
református templom
◂ F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S




