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Bár úgy tűnt, hogy Románia 
kétmilliárd eurót elveszít a még 
folyamatban levő európai uniós 
ciklusban a rendelkezésére álló 
kohéziós alapokból, utolsó pil-
lanatban sikerült megteremteni 
a lehetőséget, hogy az összeget 
átvigyék a következő időszakra. 
Erdélyi megyék is kaphatnak az 
alkalmon.

 » BÍRÓ BLANKA

Amióta Románia az Európai 
Unió tagja, az ország még egy-
szer sem tudta maradéktalanul 

lehívni a felkínált uniós alapokat, ám 
most sikerült kétmilliárd eurót átvinni 
a következő ciklusra – tájékoztatta a 
Krónikát Benedek Zakariás, az RMDSZ 
képviselőházi frakcióvezetője, akinek 
erre vonatkozó tervezetét elfogadta a 
parlament. A jogszabály megteremti a 
lehetőséget arra, hogy a befejezetlenül 
maradt infrastrukturális beruházások-
ra a 2021–2027-es ciklusban hívják le 
a támogatást. A politikus rámutatott, 
még a 2007–2013-as ciklusban ma-
radtak befejezetlen tervek, a lehívott 
alapokat a jelenlegi, 2014–2020-as 
időszakban sem sikerült felhasználni. 
A törvényre azért volt szükség, hogy 
ezeket „áthozhassák” a következő 
költségvetési ciklus elejére.

Benedek Zakariás szerint ország-
szerte 52 beruházást ütemeztek át 
a 2014−2020 ciklusra, ebből 9 beru-
házást törvény révén kell átvinni a 
2021−2027-es időszakra ahhoz, hogy 
be tudják azokat fejezni, és ne veszít-
sék el a lehívott alapokat. Ez utóbbiak 

Vălcea, Tulcea, Krassó-Szörény és Má-
ramaros megye víz- és csatornafejlesz-
tési, valamint hulladékgazdálkodási 
projektjei. Felhívta a fi gyelmet, hogy 
ezeket a pénzeket 2023 december vé-
géig le kell hívni.

Erdélyi lehetőségek
Ugyanakkor a jelenlegi költségvetési 
ciklusban a nagyberuházások fejezet-
ben mintegy 2 milliárd euró maradt 
– az új törvény megteremti a lehető-
séget, hogy az összegből a helyi in-
tegrált területi beruházásokért felelős 
szervezetek (ITI) is fi nanszírozhatóak 
legyenek. A Regionális Operatív Prog-
ram mind a 12 tengelyén lehívhatnak 
támogatást a keretösszegen belül, te-
hát egészségügyi, oktatási infrastruk-
túra építésére, fejlesztésére, utak, 
víz- és csatornahálózat kialakítására, 
bővítésére, gázvezeték lefektetésére, 
mezőgazdasági fejlesztésekre is lehet 
pályázni. Benedek Zakariás kifejtet-
te, az Erdélyi-középhegység (Nyuga-
ti-Kárpátok) területének fejlesztésére 
létrehozott ITI tagjai, azaz Kolozs, 
Bihar, Fehér, Arad és Hunyad megye 
élhet a lehetőséggel, hasonlóképpen 
a Szeben–Fogaras fejlesztési szerve-
zet, tehát Szeben és Brassó megye is 
hívhat le uniós pénzeket. Utolsó pil-
lanatban bekerült a törvénybe a Ko-
vászna és Hargita megyékért felelős 
ITI-szervezet, és az ezekbe „beépített” 
Csomád–Bálványos és Hargita kistér-
ségi fejlesztési társulások. Az ITI által 
kidolgozott stratégiák gyakorlatba ül-
tetéséhez szükséges összegek értékét 
terület és lakosság arányosan számol-
ják majd ki, tehát a nyugati régió lehet 
a legnagyobb nyertese annak, hogy 
„átmentették” a kétmilliárd eurót. De 

valójában a területi fejlesztési ügynök-
ségeken keresztül minden megye hív-
hat le támogatást.

Még tenni kell a pénzmentésért
A szövetség képviselőházi frakcióve-
zetője ugyanakkor felhívta a fi gyel-
met, hogy ez az összeg még így sem 
szavatolt, előtanulmányokat, terveket 
kell készíteni, hogy felhasználható le-
gyen. Ha az államfő húsz napon belül 
kihirdeti a törvényt, és nem óvják meg 
az alkotmánybíróságon, akkor minél 
hamarabb el kell kezdődnie a munká-
nak, elő kell készíteni a tanulmányo-
kat, a terveket, hiszen ezt az összege-
ket 2023 végéig le kell hívni, addig alá 
kell írni a kivitelezési szerződéseket 
is. A pályázatok egy részénél önrészt 
kell előteremteni határidőre, erre is 
meg kell találni a megoldást – részle-
tezte a feladatokat a politikus. További 
nehezítő körülmény, hogy ebben az 
időszakban, tehát 2023-ig kell lehívni 
az Unió helyreállítási csomagjában el-
érhető összegeket, a következő ciklus 
kohéziós alapjait is. „Számításaim sze-
rint évente 16 milliárd eurós kohéziós 
alap kerülhet körforgásba az ország-
ban az új költségvetési ciklusból és a 
jelenlegiből átmentett összegekkel. 
Sok mindent meg lehet oldani ennyi 
pénzből, ha mindenki komolyan ve-
szi a feladatát, és készül a lehívásra. 
Össze kell szednünk magunkat, hogy 
kihasználjuk a lehetőséget” – szögezte 
le Benedek. A módosító tervezet kidol-
gozója úgy értékeli, a jogszabály első 
lépés a gazdasági decentralizálás te-
rén, hiszen a területi szervezetek köz-
vetlenül hívhatják le a támogatásokat, 
a bukaresti minisztériumok szerepe 
csak az ellen őrzésre korlátozódik.

Be lehet-e venni online hadsereggel 
Európát? Sikerre lehet-e vinni a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által 
útjára indított, a nemzeti régiókról 
szóló európai polgári kezdeményezés 
ügyében újrakezdődött aláírásgyűj-
tést? Erről faggatja a Székelyhon Tv 
Nézőpont című műsorának legfris-
sebb kiadásában Pesty Lászlót, az 
Írdalá.hu vezetőjét Rostás Szabolcs. 
A budapesti rendező, újságíró az 
online tévé YouTube-csatornáján 

péntektől megtekinthető interjúban 
elárulja, milyen megfontolásból vál-
lalta el év elején a Kohéziós politika a 
régiók egyenlőségéért és a regionális 
kultúrák fenntarthatóságáért című 
kezdeményezés aláírásgyűjtésének 
kampányát, milyen szerepet játszott 
döntésében székely származása, a ro-
mán nacionalisták, továbbá a nemzeti 
régiókat, kisebbségeket Európa-szerte 
„ekéző” politikai erők. A marketing 
kommunikációban jártas szakértő fel-

idézi, miként sikerült a tavaszi kam-
pány során mindössze pár hét alatt 
összegyűjteni több százezer kézjegyet, 
és azt is felvázolja, hogy milyen stra-
tégiával vágnak neki ezúttal kétmillió 
aláírás összegyűjtésének. Pesty László 
a Székelyhon Tv Nézőpont műsorában 
részletesen ismerteti, miként fogják 
kommunikálni a következő négy hó-
nap során az európai politikai és kul-
turális térben a tényt, hogy székelyek 
léteznek. (Munkatársunktól)

 Erdélyi tudósítások 2020. július 31. – augusztus 2.
péntek–vasárnap

Gyűlöletimportőrök

A soviniszta román szélsőségesek annyiban különböznek 
a koronavírus-járványtól, hogy távozásuk után nagyjából 
tudható, mikor jelennek meg újra. A december elsejei ro-
mán nemzeti ünnep, az úzvölgyi magyarellenes pogrom-
kísérlet évfordulója vagy bármilyen más román nemzeti 
ünnep környékén számíthatunk arra, hogy ismét felkere-
kednek távoli városaikból, falvaikból, hogy ellátogassanak 
a többségében magyarok lakta Székelyföldre, és hogy ott 
„ünnepeljenek”. Így volt ez most, szerdán is, amikor a Mi-
hai Tîrnoveanu brassói orvos által vezetett A Nép Útja elne-
vezésű szélsőséges szervezet ismét kiadta a jelszót, hogy 
az igazán hazafi as románoknak a Székelyföldön, ponto-
sabban Sepsiszentgyörgy főterén kell megülniük a román 
himnusz napját, mivel ott nehezebb azt énekelni. 

Hogy miért lenne nehezebb Sepsiszentgyörgyön a ro-
mán himnuszt énekelni, mint a magyart, vagy bármely más 
nemzetét – a ritkább levegő, esetleg valamilyen rejtélyes 
okból fellépő kollektív amnézia okán, amely miatt az em-
berek elfelejtik a himnusz szövegét –, azt már nem részle-
tezte. Így aztán a hívatlan vendégek megjelentek a város 
főterén és ünnepeltek. Emellett pedig alaposan megcáfol-
ták a főszervező által korábban írottakat, ugyanis kétszer 
is elénekelték a román himnuszt, és a beszámolók alapján 
egyáltalán nem tűnik úgy, hogy közben bármilyen nehéz-
ségbe ütközött volna a dalolás. A mintegy félórás szeánsz 
után aztán ismét összepakoltak és eltakarodtak. Az ünne-
pi mámort pedig talán némi szomorúság is beárnyékolta, 
hogy ezúttal sem sikerült kierőszakolniuk egy jó kis konfl ik-
tust, senki sem akarta kitiltani őket, pláne erőszakosan 
nem akart fellépni velük szemben.

Mert hogy valójában szereplésük egyik fő célja éppen az 
lenne, hogy provokálják az ott élő magyar közösséget. Ha 
ugyanis vendégszereplésük erőszakba fulladt volna, ismét 
jó kis propagandatémát adtak volna az ilyesmire mindig 
fogékony román médiának, és napestig harsoghatták vol-
na, hogy az intoleráns magyarok nem tisztelik kellőképpen 
a román nemzeti jelképeket, az őket földjén nagylelkűen 
megtűrő Románia himnuszát. Ugyanez volt a taktika tavaly, 
amikor ugyancsak Tîrnoveanu vezetésével román szélső-
ségesek az úzvölgyi osztrák–magyar katonatemetőben 
randalíroztak, majd be is törtek a sírkertbe az állítólag oda 
temetett román hősök emlékművét felavatni. Azonban a 
jó kis magyar–román összecsapás akkor sem jött össze, a 
temetőt védő magyarok ugyanis az okosabb enged jegyé-
ben inkább félreálltak a gyűlölködő román csürhe útjából. 
És ugyanígy kudarcot vallottak idei, június 4-ei provokációs 
kísérletükkel, amikor ugyancsak Sepsiszentgyörgy főterén 
„ünnepelték” meg a trianoni diktátum aláírásának szá-
zadik évfordulóját. A provokáció kísérlete mellett állandó 
performanszaik olyan hatást keltenek, mintha valamilyen 
primitív, rituális szertartást végeznének, amellyel megkí-
sérlik elűzni a „gonosz” erőket, vagyis a magyarokat a szü-
lőföldjükről. Ebben pedig a gonosz elűzését elősegítő „cso-
daszer” szerepét nem a tömjén, a szenteltvíz, a kereszt, az 
ezüst pisztolygolyó, esetleg a keresztúton három napja 
elföldelt fekete kutya tetemének vérével bekent csodatevő 
kristály játssza, hanem a román zászló és a himnusz. Vagy-
is valójában nem tesznek mást, mint hogy fegyverré deg-
radálják a nemzeti jelképeiket, amelyekkel megpróbálják 
kiűzni a magyarokat a saját városaikból. Eközben minden 
bizonnyal mélységes meggyőződéssel vallják, hogy et-
től igazi, jó románok, bátor hazafi ak, akik a testi épségü-
ket kockáztatva bemerészkednek az ősi ellenség várába, 
hogy ott fi togtassák parttalan patriotizmusukat. Úgyhogy 
nyugodtan készülhetünk arra, hogy előbb-utóbb – akár 
december elsején, akár az úzvölgyi hőbörgés évfordulóján 
– ismét megjelennek a Székelyföldön románkodni egy ki-
csit. Ezzel persze egyre távolabb kerülnek céljuk elérésétől, 
lassan már kutyába sem vesszük őket, habókos, miszti-
kusan megélt románságuk kidomborítását szolgáló per-
formanszaikra legfeljebb csak legyintünk, hiszen úgy jön-
nek és mennek, mint egy enyhe lefolyású nátha. Azt meg 
végképp nem sikerül elérniük, hogy a magyarok a román 
ünnepeken román nemzeti trikolórt tűzzenek otthonaikra, 
és csatlakozzanak a román himnuszt éneklők kórusához.

Ha ugyanis a román nemzeti jelképeket ők vagy bárki 
más – akár valamely román állami intézmény vagy politikus 
– eszközként használják a melldöngetéshez, a hőbörgés-
hez és pláne a provokációhoz, a magyarok hergeléséhez és 
gyalázásához, azzal nem fognak bennünk több tiszteletet 
ébreszteni maguk iránt. Viszont legalább ismét bebizonyít-
ják, hogy valójában ők maguk sem tisztelik magukat.
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VEZÉRCIKKBENEDEK ZAKARIÁS ELŐRELÉPÉST LÁT A GAZDASÁGI DECENTRALIZÁLÁS TERÉN

Megmenthető kétmilliárd euró

A lehetőséggel élni kell. Víz- és csatornahálózat kialakítására, bővítésére is pályázni lehet az átmentett összegből

FO
TÓ

: 
BE

LI
CZ

AY
 L

ÁS
ZL

Ó

Pesty László a Székelyhon Tv-ben




