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Egy ágyban az USR-rel?

Bajban van a jelenleg kisebbségben kormányzó 
Nemzeti Liberális Párt (PNL). Klaus Iohannis ked-
vencei a vártnál gyengébben szerepeltek a hely-
hatósági választásokon, amúgy is csökkenő nép-
szerűségükre pedig nincs jótékony hatással az 
elszabadult koronavírus miatti bezárósdi. A sárga 
nyilasok (elnézést a félreérthető szóhasználatért, 
de nem én választottam a nyilat a párt logójának) 
természetesen érzik a talajvesztést, leginkább már 
holnap megszerveznék a parlamenti megmérette-
tést, de kénytelenek kivárni december 6-át, ezen 
már képtelenek változtatni.

Romániában a politikai stabilitás évek óta elérhe-
tetlen állapotnak tűnik, s nagy valószínűség szerint 
ez az év végi választások után is vágy marad csupán. 
Sikerülhet ugyan meggyengíteni, tartósabb ellenzéki 
pozícióba szorítani a szociáldemokratákat, de a vár-
ható új jobboldali többség tartós összeférhetetlensé-
ge garantált. Ennek felvezetését látjuk a napokban. A 
PNL és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
egymást kóstolgatja, nem is akármilyen módon. 
Kölcsönös vádak, leleplezések, szidalmazások ké-
pezik a majdani koalíció perverz előjátékát. Nyilván, 
miután a PNL eredménye nagyon távol lesz az ötven 
százaléktól, jön majd a karácsony előtti nagy kibékü-
lés, a közös kormányzati eskütétel, miegymás, de az 
egymás kicsinálását célzó rivalizálás egy pillanatig 
sem fog eltűnni e két párt politikai agendájáról. Azaz 
kétes stabilitásnak nézünk elébe.

Ebbe a képbe igyekszik beférkőzni az RMDSZ, 
bízva az öt százalékot meghaladó eredményben. 
Miután Kelemen Hunor több alkalommal is nyil-
vánvalóvá tette, hogy az általa vezetett alakulat a 
választások után egy új, stabil jobboldali többség 
létrejöttében, esetleges koalíciójában érdekelt, s 
az összmagyar megegyezés után már az Erdélyi 
Magyar Szövetség egyik társelnöke is a kormány-
zati részvételt jelölte meg célként, egy, eddig 
példátlan egyetértés van kialakulóban az erdélyi 
magyar politikai térfélen a bukaresti hatalmi sze-
repvállalásról. Nem mellékes: a térségbeli együtt-
működést erősítő jó magyar–román viszonyban 
érdekelt budapesti kabinet számára sem közöm-
bös, milyen politikai színezetű vezetés irányítja 
Romániát az elkövetkező években.

De kérnek-e az RMDSZ-ből a román partnerek, il-
letve rákényszerülnek-e a magyar formáció támoga-
tására a decemberi választások után? Szeptember 
végén a szenátus ugyan változatlan formában ismét 
megszavazta az államfő által megfontolásra visz-
szaküldött Trianon-törvényt, de ezúttal az RMDSZ 
mellett a PNL és az USR is elutasította a magyarok 
provokálására szánt jogszabályt. A törvény azóta 
még a képviselőházi illetékes bizottságának napi-
rendjére sem került, a liberálisok igyekeznek „el-
ásni” a magyarellenes élű kezdeményezést. A ma-
gyar vonatkozású témákkal mindig érdekek alapján 
zsonglőrködő román pártoknál egy ilyen szándék 
nem történik céltalanul.

Egy majdani koalíció kapcsán az RMDSZ részvé-
telét illetően a keményebb diót minden bizonnyal 
a magyarországi ellenzéki Momentummal szoros 
kapcsolatot ápoló USR jelentené. A sokak szerint 
titkosszolgálati háttérrel felvértezett párt magyar 
szavazatokra is hajt, tehát érdeke háttérbe szoríta-
ni az RMDSZ-t. Ráadásul kiemelt irányvonalat, pon-
tosabban egyfajta „bekattanást” képez az USR-nél, 
valamint a párttal szövetségben politizáló Dacian 
Cioloșnál Orbán Viktor „rendszerének” szidalma-
zása. Alig telik el hét, hogy az egykori technokrata 
román miniszterelnök ne aggódjon egy sort a ma-
gyarországi jogállamért. Ramona Strugariunak, a 
Cioloș-féle párt képviselőjének az európai kisebb-
ségvédelmi polgári kezdeményezésről szóló minapi 
strasbourgi meghallgatáson is a magyar kormányfő 
jutott az eszébe. Azzal érvelt a javaslat ellen, hogy 
az „Orbán agendáját” képviseli a kisebbségi jogok-
kal kapcsolatban.

Mivel az USR nélkül ma nehezen elképzelhető egy 
jobbközép koalíció létrehozása a választások után, 
az igazi politikai mókát majd december közepétől 
követhetjük a Dâmbovița partján. 
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A kormány tartalékalapjából, 
uniós forrásokból is különítettek 
el pénzt okoseszközök vásárlá-
sára, ám ezek még nem jutottak 
el a diákok nagy részéhez. Mivel 
egyre több iskola tér át online 
oktatásra, nagy szükség lenne 
számítógépekre, táblagépekre. 
Kiss Imre Kovászna megyei 
főtanfelügyelő kifejtette: abban 
bíznak, hogy legalább decembe-
rig sikerül beszerezni az oko-
seszközöket.

 » BÍRÓ BLANKA 

T öbb forrásból is fi nanszírozzák 
az oktatás digitalizálását, vi-
szont a táblagépek, laptopok 

beszerzése elhúzódik: a valóságban 
nagyon kevés jutott el a diákokhoz, 
holott országos szinten egyre több 
tanintézet kényszerül távoktatásra, 
és nagy szükség lenne az okoseszkö-
zökre. Kiss Imre Kovászna megyei fő-
tanfelügyelő lapunknak kifejtette, az 
országos költségvetésből, a kormány 
tartalékalapjából, uniós forrásokból 
is különítettek el pénzt okoseszkö-
zök vásárlására, ám ezek még nem 
jutottak el a diákok nagy részéhez. Az 
esetek többségében az önkormányza-
tok vették kézbe az ügyet, vásároltak 
számítógépeket, táblagépeket.

Európai pénzek: most jelent meg 
a pályázati útmutató
Az európai alapok minisztériuma 
kedden hozta nyilvánosságra a pá-
lyázati útmutatókat, melyek alapján 
az önkormányzatok és a tanintézetek 
összesen 185 millió eurós uniós pénzt 
hívhatnak le egészségügyi védőfelsze-
relésre és informatikai eszközökre. A 
minisztérium közleménye szerint eb-
ből az összegből 85 millió euró hívható 
le védőfelszerelésre és illemhelykon-

ténerekre, a pályázatokat október 25-
től lehet benyújtani. A projekt másik 
pillérén a távoktatáshoz szükséges di-
gitális eszközök, platformok szerezhe-
tők be, diákoknak, pedagógusoknak 
vásárolhatók laptopok, táblagépek. Ez 
esetben visszamenőleg is elszámolnak 
költségeket, tehát az augusztus elseje 
után az önkormányzatok, a tanintéze-
tek által eszközölt digitális fejlesztése-
ket, beruházásokat el lehet számolni. 
A minisztérium azt ígéri, hogy hama-
rosan kiadja a felsőoktatási intézmé-
nyek által lehívható további 50 millió 
euróra is a pályázati útmutatót.

A megígért 250 ezer okoseszköz-
ből 25 ezer jutott el a diákokhoz
Az oktatási minisztérium júliusban 
hirdette meg a közbeszerzést a 250 
ezer, internettel felszerelt okoseszköz 
megvásárlására, miután a kormány 
150 millió lejt különített el erre a cél-
ra. Akkor azt ígérték, a diákok még 
a szeptember 14-i tanévkezdés előtt 
megkapják a táblagépeket. A köz-
beszerzésre négy cég is jelentkezett, 
eddig az Orange Romániával írtak alá 
szerződést valamivel több, mint 82 
ezer táblagépre, ebből 25 ezret szállí-
tottak le. Argeș, Maros megyében és 
Bukarestben megkapták az igényelt 
eszközöket, Ilfov megyében csak egy 
részét, az ország többi megyéjében 
még várnak a diákok.

Folyamatban a közbeszerzés
A kormány tartalékalapjából 100 mil-
lió lejt különített el védőfelszerelések, 
okoseszközök vásárlására, ezt a pénzt 
arányosan elosztották a megyék és 
a főváros kerületei között. Kovászna 
megye például kétmillió lejt kapott, 
amiből 300 ezer lejre vásároltak védő-
felszerelést, fertőtlenítőt, és 1,7 millió 
lejre írtak ki licitet, ebből az összegből 
1313 további táblagépet vásárolhatnak. 
„A kormány július óta bonyolítja a 
közbeszerzést. Ez esetükben sem lesz 
egyszerűbb. Abban bízunk, hogy leg-

alább decemberig sikerül beszerezni 
az okoseszközöket, hiszen a pénzt 
addig el kell költeni” – szögezte le 
Kiss Imre. A főtanfelügyelő attól tart, 
hogy nem lesz ajánlattevő, vagy nem 
szállítja időben a leszerződött termé-
keket, ez esetben kormányhatáro-
zattal kell átvinni az összegeket jövő 
évre. „Rengeteg ígéret van, pénz is, ám 
konkrétan a gyerekek nem kaptak még 
táblagépeket. Pontszerű megoldások 
születtek, az önkormányzatok vásá-
roltak okoseszközöket, abban is bízva, 
hogy utólag az uniós pályázat révén el 
tudják számolni a költségeket”–  rész-

letezte Kiss Imre. Kovászna megyében 
a kormányprogramból 3000 táblagé-
pet igényeltek, azoknak a diákoknak, 
akik a májusi felmérés alapján sem-
milyen okozeszközzel nem rendelkez-
nek, ám ebből még egyet sem kaptak 
meg. Nagy szükség lenne a jelenlegi 
helyzetben az okoseszközökre, a pénz-
ügyi megoldások valóban körvonala-
zódtak, ám a megvalósítás hosszabb 
időbe telik, mint amire számítottunk, 
mondta a főtanfelügyelő. Arra is ki-
tért, hogy hatalmas pénzeket költe-
nek digitalizálásra, az okoseszközök, 
a táblagépek az elmúlt két hónapban 
már mintegy 20 százalékkal drágultak, 
ugyanakkor tapasztalataik szerint ez 
nem időtálló beruházás, hiszen az esz-
közök két-három év alatt elavulnak, 
már nem alkalmasak a korszerű plat-
formok működtetésére.

ÍGÉRETDÖMPING AZ OKTATÁS DIGITALIZÁLÁSÁRA, A MEGVALÓSULÁS VÁRAT MAGÁRA

Késik a táblagépek beszerzése

Fehér folt. Az okoseszközökre nagy szükség van, hiszen egyre több iskola tér át online oktatásra 
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 » A táblagépek az elmúlt 
két hónapban már mintegy 
20 százalékkal drágultak, 
ugyanakkor tapasztalataik 
szerint ez nem időt álló be-
ruházás, hiszen az eszközök 
két-három év alatt elavul-
nak, már nem alkalmasak a 
korszerű platformok működ-
tetésére.




