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Rástartoltak a tájékoztatásra
Útmutatás az európai uniós pályázati rendszerhez
• Startoljunk rá! cím-
mel európai uniós pá-
lyázati lehetőségekkel 
kapcsolatos tájékoz-
tató előadássorozatot 
indított Vincze Lóránt 
európai parlamenti 
képviselő, aki a szak-
emberekkel közösen 
erdélyi vállalkozóknak, 
önkormányzatoknak 
és civil szervezeteknek 
szeretne segíteni. Az 
első szakmai konferen-
ciát Székelyudvarhe-
lyen tartották.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

S zakemberek segítségével 
igyekeznek bemutatni a kö-
vetkező hét évre vonatkozó 

európai uniós pályázati rendszert, 
melynek keretében közel 80 mil-

liárd euró támogatást igé-
nyelhetnek a romániaiak – 
hangzott el a Vincze Lóránt 
RMDSZ-es európai parla-
menti képviselő által szer-
vezett, Startoljunk rá! című 
előadássorozat első, szé-
kelyudvarhelyi állomásán. 

Mint a politikus elmondta, 
egyelőre csak annyira van kidol-
gozva az új rendszer, hogy abba 
csupán betekinteni lehet, számba 
venni, milyen lehetőségek várnak a 

vállalkozókra, önkormányzatokra 
és civil szervezetekre. A mezőgaz-
daságban, vidékfejlesztésben érde-
kelt vállalkozók lehetőségeiről még 
nem tudnak érdemben beszélni.

Főbb irányvonalak

Vincze Lóránt rámutatott: nagy fi -
nanszírozási keretből lehet majd 
pályázni, hiszen a 80 milliárd eu-
ró Románia mintegy másfél évnyi 
költségvetésével egyenértékű. Az 
előirányzott összeg két fő részre 
tagolódik, egyrészt az előző ciklu-
sokból már ismert, ám mostanra 
korszerűsített pályázati lehetősé-

gek pénzforrásaira, másfelől a hely-
reállítási és ellenállóképességi alap 
(PNRR) fi nanszírozására, amivel a 
járvány következményei által meg-
viselt európai gazdaságot igyekez-
nek élénkíteni. Arra is kitért, hogy 
kormányszinten változtatásokra 
lesz szükség, hogy az előző évekhez 
képest jobban ki lehessen használ-
ni a nagyberuházásokra előirány-
zott összegeket. A képviselő szerint 
jelenleg az a legfontosabb, hogy 
hiteles forrásból tájékozódhassa-
nak ezekről az érdekeltek. Éppen 
ezért egy útmutató kiadványt is 
összeállítottak, amit a vinczelo-
rant.eu honlapon lehet megtalálni. 

Bíró Barna Botond, az RMDSZ ud-
varhelyszéki elnöke arról beszélt, 
hogy a térségben hagyománya van 
a vállalkozásalapításnak, -fenntar-
tásnak, így nagy segítséget jelent-
hetnek az EU-s források.

Hasonló előadást tartanak 
egyébként ma délelőtt tíz órától 
Csíkszeredában, Hargita Megye Ta-
nácsának márványtermében (civil 
szervezeteknek), valamint holnap 
délelőtt tíz órától Gyergyószent-
miklós polgármesteri hivatalának 
dísztermében (vállalkozóknak).

Hiteles forrásból kell tájékozódni 
a pályázati lehetőségekről 

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

A nemzeti összetartozás napja 
alkalmából koszorúzással egy-

bekötött megemlékezést tart Széke-
lyudvarhelyen az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács udvarhelyszéki 

szervezete: az ünnepség ma 
délután fél hatkor kezdő-
dik a városháza udvarán. A 
magyar himnusz eléneklése 
után Bekő István Márton re-
formátus lelkipásztor mond 

áhítatot, majd a Balázs Fe-
renc Vegyeskar fellépése következik. 
Ünnepi beszédet mond Pálfi  Kinga, 
Székely udvarhely alpolgármestere, 
illetve Farkas Balázs első beosztott 

konzul Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa képviseletében. 18 óra 
20 perckor kezdődik a Balázs Ferenc 
Vegyeskar, az Alla Breve Vegyeskar 
és a Palló Imre Művészeti Szakközép-
iskola alsó tagozatos kórusának kö-
zös előadása. Felhangzik Bárdos La-
jos Tábortűznél című, valamint Dés 
László és Geszti Péter Mi vagyunk a 
grund című műve. Ezt követi a ko-
szorúzás a Millenniumi emlékműnél. 
Farkaslakán is megünneplik a nem-
zeti összetartozás napját: június 4-én 
délután 4 órától az Emlékezés park-
jában lesz a koszorúzás. Beszédet 
mond Fodor Tamás konzul.

Ünnepség Csíksomlyón

Csíkban 2021. június 4-én, a triano-
ni békeszerződés aláírásának 101. 
évfordulóján 16 órától Csíksomlyón, 
a Fodor Ház kertjében felállított Szé-
kely Hadosztály-emlékműnél emlé-
keznek. A rendezvény zászlófelvo-

nással kezdődik a Csíkszéki Mátyás 
Huszáregyesület közreműködésével, 
ezt követően Gergely István, a Fo-
dor Ház vezetője, Zsigmond Barna 
Pál magyar országgyűlési képviselő, 
Tóth László, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának főkonzulja, 
Korodi Attila, Csíkszereda polgár-

mestere, valamint Borboly Csaba, az 
RMDSZ Csíki Területi Szervezetének 
elnöke osztja meg gondolatait a je-
lenlévőkkel. A közös imát követően 
koszorúkat helyeznek el, majd 17.30-
kor, a magyarságra kényszerített bé-
keszerződés aláírásának időpontjá-
ban megkondulnak a harangok.

Az ünnepség ideje alatt az egy-
begyűltek alkalomhoz illő dalokat 
hallhatnak a Csíkszentsimoni Ifj ú-
sági Fúvószenekar, valamint Vaszi 
Levente népdalénekes előadásában. 
Az emlékműnél 24 órán át népviselet-
be öltözött fi atalok állnak őrt, ez idő 
alatt bárki gyertyát helyezhet el, illet-
ve csatlakozhat a térség imacsoport-
jaihoz, amelyek az ifj úságért, a csalá-
dért, nemzetünkért imádkoznak.

A nemzeti összetartozás napjára ébredtünk
• A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni 
békeszerződés aláírásának évfordulójára, június 4-ére 
eső nemzeti emléknap Magyarországon és a világ 
magyarsága számára, amelyet 2010. május 31-én 302 
igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott 
törvénybe az Országgyűlés.

A nemzeti összetartozás napja a trianoni 
békeszerződés aláírásának évfordulójára, 
június 4-ére eső nemzeti emléknap

◂  FORRÁS: TÓTH PÉTER LÓRÁNT

Romániát 
a schengeni övezetbe
Az Európai Bizottság (EB) fel-
szólította az Európai Tanácsot, 
hogy a lehető legrövidebb időn 
belül hagyja jóvá Románia, Bul-
gária és Horvátország csatlako-
zását a belső határellenőrzés 
nélküli schengeni övezethez. Ez 
az EB új Schengen-stratégiájá-
ban szerepel. A szerda este is-
mertetett célkitűzés értelmében 
a schengeni övezet jövőjét az je-
lenti, ha kiterjesztik azon uniós 
tagállamokra is, amelyek még 
nem a részei, mivel ez részük-
ről jogos elvárás, a közösség 
részéről pedig kötelezettség 
ezen országokkal szemben, 
hiszen az általuk végrehajtott 
reformok nyomán méltónak 
bizonyultak a csatlakozásra. 
„Bulgária és Románia esetében 
már 2010-ben és 2011-ben meg-
állapították, hogy teljesítették 
a feltételeket. Horvátország 
esetében a Bizottság 2019 ok-
tóberében erősítette meg, hogy 
teljes mértékben teljesítette a 
feltételeket” – áll a közlemény-
ben. Az EB értékelése szerint 
emellett Ciprus is csatlakozhat, 
amint teljesítette a szüksé-
ges feltételeket. Mint ismert, 
Románia és Bulgária esetében 
az EB és az Európai Parlament is 
több ízben megállapította, hogy 
teljesítette a csatlakozási felté-
teleket – ez jórészt a határőrizet 
és -ellenőrzés megerősítését 
jelenti a leendő külső uniós 
határokon –, ám a tagállamok 
állam- és kormányfőit tömörítő 
Európai Tanácsban számos 
nyugat-európai tagállam – 
köztük Franciaország, Hollan-
dia, Finnország – több ízben is 
megvétózta a felvételüket, arra 
hivatkozva, hogy a korrupció 
elleni küzdelem nem elég haté-
kony. Ez ugyanakkor hivatalo-
san nem része a csatlakozási 
feltételeknek. 

• RÖVIDEN 




