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Kongresszusra készül az 
RMDSZ, a tanácskozáson az 
alapszabály módosítása mel-
lett olyan dokumentumot 
fogadnak el, amely stratégiai 
irányt szab a szövetségnek a 
következő két évre. Kelemen 
Hunor RMDSZ-elnök a kormány 
helyreállítási tervéről is beszá-
molt pénteki kolozsvári sajtótá-
jékoztatóján.

 » KRÓNIKA

S zeptember 17-én, várhatóan 
Marosszentgyörgyön tartja so-
ron következő kongresszusát 

a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség (RMDSZ) – döntötte el pénteki 
online ülésén a szövetség parlament-
jének tekintett Szövetségi Képviselők 
Tanácsa (SZKT). Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnök, a román kormány mi-
niszterelnök-helyettese az eseményt 
követő sajtótájékoztatón elmondta: 
a kongresszuson nem kerül sor tiszt-
újításra, a tanácskozáson az alap-
szabály módosítása mellett olyan 
dokumentumot fogadnak el, amely 
stratégiai irányt szab a szövetség-
nek a következő két évre. A politi-
kus arra is kitért, hogy azért ősszel 
tartják a kongresszust, mert akkor-
ra remélhetőleg annyit lazíthatnak 
a járványügyi korlátozásokon, hogy 
fi zikailag is összegyűlhet a 846 kong-
resszusi küldött.

Kelemen Hunor beszámolója sze-
rint az SZKT küldöttei egyetértettek 
abban, hogy érdemes volt tavaly de-
cemberben belépni a kormánykoalí-
cióba, az RMDSZ három minisztere 
eddig jó teljesítményt nyújtott. Mint 
elmondta, Románia hétfőn nyújtja 
be az Európai Bizottsághoz az orszá-
gos helyreállítási tervet, és a nagy 
közlekedési infrastruktúra fejlesz-
tésére szánja a számára elkülönített 
keret legnagyobb részét. Több mint 
430 kilométer autópálya épülhet az 
infrastruktúrára szánt 7,6 milliárd 
eurós keretből – tette hozzá.

Kitért arra, hogy Románia le kíván-
ja hívni a számára elkülönített teljes, 
29,2 milliárd eurós keretet, melynek 
a felét teszi ki a vissza nem térítendő 
hitel. Ugyanakkor a kormány igény-
be kívánja venni a visszatérítendő hi-
telt is, mert így az ország kedvezőbb, 
0,4–0,5 százalékos kamatfi zetési fel-
tételekkel jut fejlesztésre felhasznál-
ható forrásokhoz, mintha a piacról 
próbálná ezeket beszerezni. Cáfolta 
azt a román sajtóban elterjedt hírt, 
hogy a hitelfelvétellel a kormány 
visszahívja az országba a Nemzetkö-
zi Valutaalapot (IMF). Hangsúlyozta: 
az Európai Bizottság és a tagállamok 
viszonyában semmilyen szerepe 
nincs a washingtoni székhelyű pénz-
intézetnek.

Kelemen Hunor emlékeztetett, a 
helyreállítási forrásokból 3,6 milli-
árd eurót szánnak az oktatás, és 2,4 
milliárd eurót egészségügyi fejlesz-
tésekre. A környezetvédelemre szánt 
1,3 milliárd euróból többek között 

45 ezer hektár földterület erdősíté-
sét tervezik, 2,4 milliárd eurót pedig 
Románia településeinek szánnak. Az 
összeget úgy osztják el, hogy vala-
mennyi község, város, megyei jogú 
város és megyeszékhely részesüljön 
belőle, és egyes településtípusok 
ugyanakkora összeget kapjanak. 

Hozzátette: így szerették volna el-
kerülni a politikai alapú pénzosztás 
vádját. Azt is megjegyezte: a rend-
szer a kisebb településeknek, kisebb 
városoknak kedvez.

Kelemen Hunor az MTI kérdésére 
elmondta, hogy Románia korábban 
nem tudta maradéktalanul lehívni 
az EU által számára elkülönített for-
rásokat, de úgy vélte: ezúttal sokkal 
jobb esély van a források gyors fel-
használására. Ezt azzal támasztotta 
alá, hogy a helyreállítási tervben 
csakis olyan beruházások szerepel-
nek, amelyeknek máris készen van a 
kivitelezési tervük. Azt is megjegyez-
te, hogy a helyreállítási támogatások 
lehívása sokkal kevesebb bürokráci-
ával jár majd, mint az EU más pályá-
zati forrásainak a megszerzése.

 Erdélyi tudósítások 2021. május 31.
hétfő

Erdélyen a magyar 
állam vigyázó szeme

Magyar óvodaátadási maraton helyszíne volt a hétvé-
gén Kolozs megye, ahol két nap alatt öt településen 
avattak felújított és átépített tanintézményt mintegy 
száz óvodás gyerek számára. A költségeket a magyar 
kormány fi nanszírozta a mintegy ezer Kárpát-medencei 
óvodához hasonlóan, amelyek régi épületekből átala-
kítva és felújítva, illetve zöldmezős beruházásként ke-
rültek tető alá. Mindez sok milliárd forint értékben.

Ha csak egy futó statisztikát készítenénk arról, hogy 
az erdélyi magyar tanügyi intézményekbe mennyi 
anyaországi támogatás érkezett az elmúlt tíz évben, 
elképesztő nagyságrendű összeget kapnánk. Alig van 
olyan magyar tanintézményünk, amelyik valamilyen 
formában ne részesült volna magyar költségvetési 
támogatásban. És most nem a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetemre gondolok, amelyet teljes 
egészében a magyar állam tart el, hanem óvodáinkra, 
iskoláinkra és az oktatással kapcsolatos egyéb intéz-
ményeinkre. Az az érzésem, hogy néha túl könnyen 
jönnek ezek a pénzek olyan esetekben is, amikor he-
lyi forrásokból kisebb-nagyobb beruházásokat lehetne 
fi nanszírozni.

A román állam képviselőit gyakrabban kellene fi gyel-
meztetni arra, hogy az országban igen jelentős magyar 
adófi zető közösség él, amely adólejeinek egy részét 
bizony vissza kellene fordítani a közösség javára. Erről 
szólna persze a területi és a kulturális, személyi elvű 
autonómia intézményrendszere. De ennek hiányában 
is a román államnak és a helyi önkormányzatoknak 
sokkal több kötelezettsége volna a magyar oktatási 
intézményekkel szemben. Hogy csak egy példát említ-
sek: a Kolozsvár belvárosában egymás mellett három 
középiskola működik: az Emil Racoviță Kollégium, a 
Kolozsvári Református Kollégium és az Apáczai Csere 
János Elméleti Líceum. Az első román iskola, a másik 
kettő magyar. Mindhárom a város legjobb középis-
kolái közé tartozik, de a hasonlóság ezzel véget is ér. 
Ugyanis amikor román állami beruházásokról van szó, 
a magyar gimnáziumok aprópénzt kapnak. A román 
gimnáziumot román állami pénzből újították fel a város 
egyik legkorszerűbb iskolájává, a két magyar középis-
kolát pedig magyar állami pénzből. Olyan körülmények 
között, amikor a román állam a kolozsvári református 
iskola telkének nagyobb részét mai napig nem szol-
gáltatta vissza. Mindebből jól látszik, hogy a román 
politikum természetes gesztusként fogja fel, hogy a 
magyar államnak olyan beruházásokat kell fi nanszíroz-
nia Erdélyben, amely elsősorban az ő feladata volna. 
Ha pedig valamilyen magyar projekt nem tetszik, akkor 
annak keresztbe tesz.

Ettől függetlenül a Budapestről érkező anyagi támo-
gatás egy jól átgondolt nemzetstratégia része, amit az 
Orbán-kormány első beiktatása óta célul tűzött ki. A 
Szabó Dezső által megfogalmazott gondolat – „Min-
den magyar felelős minden magyarért” – a konzervatív 
magyar kormány munkájának az alappillére. E felfo-
gásnak köszönhető, hogy az utódállamok magyarsága 
nemcsak teljes jogú magyar állampolgárként, hanem 
az élet egyre több területén az anyaországgal szimbió-
zisban élő közösségként jut hozzá számos előnyhöz, 
ami mindennapi életét pozitívan befolyásolja.

Ahogyan egyik erdélyi közéleti személyiségünk fo-
galmazott a Kolozs megyei óvodaátadókon, ez nem 
mindig volt így, és ezt nagyon jól tudjuk. Az elmúlt évti-
zedben Magyarországon sokat változott a közhangulat 
az ország határain túl élő magyarok irányában, de talán 
nem annyira, hogy ez a fajta anyaországi gondoskodás 
a legtöbb magyar ember számára természetes és ma-
gától értetődő jelenség volna. A balliberális ellenzék 
pártjainak képviselői időről időre kimutatják irányunk-
ban tanúsított ellenszenvüket, az viszont egyértelműen 
az Orbán-kormány érdeme, hogy a 10–15 évvel ezelőtti 
állapotokhoz képest nagyságrenddel nagyobb a hatá-
ron túli magyarság elfogadottsága.

Ne legyenek azonban illúzióink: egy budapesti kor-
mányváltás alapjaiban rázná meg a Kárpát-meden-
cében kiépült magyar intézményrendszert, amelynek 
keretében óvodaépítéstől templomfelújításig és gaz-
datámogatásáig nagyon sok területen ott a magyar 
állam fi gyelő szeme. Egy dolog bizonyos: az erdélyi 
magyarság szavazatával aligha kerülhet hatalomra bal-
liberális kormány Magyarországon.
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SZEPTEMBERBEN TARTJA KONGRESSZUSÁT AZ RMDSZ

Meghatározzák az irányt

Nagy remények. Kelemen Hunor bízik a helyreállítási pénzek hatékony lehívásában

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Ismét lehetővé válnak az apás 
szülések Romániában – az egész-

ségügyi minisztérium tájékoztatta 
a bukaresti és megyei közegész-
ségügyi igazgatóságokat annak a 
feltételeiről, hogy az anya mellett 
lehessen a szülés alatt egy általa 
kiválasztott személy. A szaktárca a 
koronavírus-járvány terjedésének 
megfékezése érdekében bevezetett 
korlátozás feloldását a Facebook-ol-
dalán jelentette be, és az Országos 
Közegészségügyi Intézet (INSP) ál-

tal rögzített feltételeket is közölték. 
A szabályok szerint a kismamának 
előzetesen jeleznie kell annak az 
egészségügyi intézménynek, ahol 
szülni készül, hogy szeretné, ha az 
apa vagy egy másik személy ott len-
ne mellette a szülőszobában. A kór-
ház illetékese vagy a nőgyógyásza 
tájékoztatja a kismamát arról, hogy 
ez milyen körülmények között való-
sulhat meg.

A napokban kiközölt szabályrend-
szer szerint a szülésnél részt vevő 
személynek egészségesnek kell len-
nie, nem mutathatja légúti fertőzés 

tüneteit. Emellett bizonyítania kell, 
hogy már legalább tíz napja meg-
kapta a koronavírus elleni vakcina 
második (egydózisú esetében az 
egyetlen) dózisát, vagy azt, hogy az 
elmúlt kilencven napban átesett a 
fertőzésen, vagy fel kell mutatnia egy 
legtöbb 72 órával korábban készült 
negatív Covid–19-tesztet. Ugyanak-
kor a kórháznak biztosítania kell 
számára megfelelő védőruházatot, 
vagyis egyszer használatos köpenyt, 
cipővédőt (lábzsákot), úgynevezett 
nővérsapkát, maszkot, arcpajzsot és 
gumikesztyűt.

Újra lehetnek apás szülések

 » Kelemen Hunor beszá-
molója szerint az SZKT kül-
döttei egyetértettek abban, 
hogy érdemes volt tavaly 
decemberben belépni a kor-
mánykoalícióba, az RMDSZ 
három minisztere eddig jó 
teljesítményt nyújtott. 




