
Újabb beruházások helyett a mi-
nisztérium által finanszírozott Har-
gita megyei projektek befejezését 
ígéri lapunknak adott interjújában 
Elena Udrea regionális fejlesztési 
és turisztikai miniszter. Ám jó hír-
rel is szolgálni tudott: az országos 
infrastruktúra-fejlesztési program 
keretében a korábbi sikertelen 
kiírás helyett immár négy pályá-
zó is akadt a programba befogott 
250 kilométernyi Hargita megyei 
úthálózat felújítására. A Hargita 
megyei vizitre ma érkező tárcave-
zetőt a megyénkre vonatkozó tu-
rizmus-fejlesztési elképzeléseiről 
is faggattuk.

– Miniszteri kinevezése óta több-
ször  – de úgy tűnik, szívesen is – jár 
vissza Hargita megyébe. Milyennek 
ítéli a megye turisztikai potenciálját, 
illetve kihasználtságát?

– Noha az egyik legkisebb me-
gye, mármint területileg, Hargita 
megyének fontos turisztikai erőfor-
rásai vannak mind a gyógyturizmus, 
mind a kulturális hagyományok, 
a történelmi emlékek, de a ter-
mészeti adottságok tekintetében 
is. Mindannyian hallottunk már 
Tusnádfürdőről, Borszékről, a Gyil-
kos-tóról, Marosfőről, Parajdról 
vagy épp a kerámiáiról elhíresült 
Korondról.

Tudom, a megye kapcsán már 
létezik egy kidolgozott turizmus-
fejlesztési stratégia, és ez egy olyan 
térség, amelyet erőteljesen népsze-
rűsítenek, jelen van számos hazai 
és külföldi turisztikai szakvásáron. 
A stratégia gyakorlatba ültetését 
azonban közösen kell megvalósíta-
ni, ami azt jelenti, hogy a megfo-
galmazott célokat saját fejlesztési 
stratégiáikban a helyi szerveknek, 
önkormányzatoknak is szem előtt 
kell tartaniuk, de engedni kell, 
hogy a magánszféra is részesülni 
tudjon a stratégia hozadékaiból. 
Hargita megye másrészt igen aktív 
a Regionális Operatív Program ke-
retében 2007 és 2013 között ren-
delkezésre álló európai pénzalapok 
lehívásában. A legfrissebb adataink 
szerint a megyében 50 projektre 
kötöttek szerződést összesen több 
mint 250 millió lej értékben. Ezek 
közül 13 pályázat – az 5-ös, azaz a 
Fenntartható fejlődés és turizmus-
fejlesztés tengelyen belül – érté-
kükben eléri a 27 millió lejt.

– Miben lát még lemaradást, 
hiányosságokat?

– Számos romániai turisztikai 
célállomás infrastruktúráján lehetne 
még javítani, de az utóbbi években 
jelentős beruházások történtek eb-
ben a térségben is. Elmondhatom, 
hogy Hargita megye olyan megye, 
amely a fejlesztési minisztérium ösz-
szes elindított programjában részt 
vesz, és itt beszélhetünk a turisztikai 
infrastruktúra mellett a közutakról, 
a közművek felújításáról vagy a kul-
túrházak, sporttermek, de akár a la-
kóingatlanok terén végzett fejlesztési 
beruházásokról. Például a minisz-
térium által felügyelt programok 
közül Hargita megyében 2009-től 
napjainkig több mint 300, fiatalok-
nak szánt ANL-lakást adtunk át, 
28 tömbház-hőszigetelési munká-
latot finanszíroztunk, és további 32 
szociális lakás átadását tervezzük az 
idei évre. A falvak ivóvízhálózatának 
kiépítését célzó program keretében 
Hargita megyében 2009 és 2011 kö-
zött 18 településen zajlottak munká-
latok. Ugyancsak itt az utóbbi há-
rom év alatt a minisztérium kilenc új 
sportpályát vett át, valamint három, 
még 2000 előtt épített sportpályát is 
felújítottunk. Csíkszeredában gya-

korlatilag az egész integrált ivóvíz- és 
csatornahálózatot felújítottuk, bele-
értve a kezelőállomásokat is. Mind-
ezek a beruházások, úgy vélem, a 
megye általános fejlődését is előre-
mozdították, amely által vonzóbbá 
vált a helyi lakosság számára is.

– És turisztikai értelemben? 

– No igen, ha szigorúan a tu-
risztikai beruházásokra gondolunk, 
a minisztérium részéről két fontos 
eszközt említhetünk. Egyrészt a 
Regionális Operatív Program ré-
vén elérhető európai pénzalapokról, 
másrészt pedig a kormányzati beru-
házásokról, amelyeket három évre 
visszamenően célirányosan a helyi 
fejlesztési projektek finanszírozására 
fordítottunk. Azonban mind a két 
esetben szükséges, hogy a megyei és 
a helyi önkormányzatok is rendel-
kezzenek egy prioritási sorrenddel, 
és konkrét projekteket készítsenek, 
amelyekkel a minisztériumhoz, illet-
ve a Regionális Fejlesztési Ügynök-
ségekhez tudnak bekopogni.

Ami a kormányzati finanszíro-
zási részt illeti, 2010-ben sikerült 
befejeznünk a borszéki sípályákat. 
A beruházás révén kialakítottunk 
egy fő és két rövidebb, mellékpályát 

is, felszerelve a működtetésükhöz 
szükséges hóágyúkkal, világítással, 
beléptető rendszerrel és turisztikai 
szolgáltató központtal. Ugyancsak 
Borszéken finanszírozzuk egy mul-
tifunkcionális balneoközpont építé-
sét, idei évi kivitelezési határidővel. 
Ha jól tudom, az épületet már be-
fejezték. A város egész mostanáig 6 
millió lej értékű munkálatot számolt 
el a minisztérium felé.

– Gyógykezelő központ építését fi-
nanszírozzák viszont Parajdon is…

– Valóban, Parajdon a balneo-
központ kivitelezése idén már a 
belső munkálatoknál tart. De meg-
említeném a tusnádfürdői beruhá-
zást is, ahol a minisztérium támo-
gatásával szintén egy komplex ke-
zelőközpont épül. A tusnádfürdői 
projektet a minisztérium több 
mint 7 millió lejjel támogatta. Te-
hát, amint korábban említettem, a 
kormányzati beruházásokat igyek-
szünk az európai pénzalapokból 
is kiegészíteni. A borszéki projekt 
keretében például a turisztikai érté-
kek és balneo-erőforrások népsze-
rűsítésével. Utóbbi kapcsán közel 
558 ezer lejnyi vissza nem térítendő 
támogatásból a helyi tanács 48 tu-
risztikai terméket reklámoz, amely 
keretében létrehoznak egy turiszti-
kai információkat tartalmazó adat-
bázist, illetve különféle kisfilmeket, 
népszerűsítő anyagokat, szórólapo-
kat készítenek. És ez csak egy példa 
a turizmusfejlesztés terén európai 
pénzalapokat lehívó pályázatok 
közül. De mint már említettem, 
Hargita megyében ezenkívül még 
van 12 ehhez hasonló, folyamatban 
levő projekt is.

– Nincs viszont turizmus jól ki-
épített közúthálózat nélkül, márpedig 
a Hargita megyébe látogató turisták 
leggyakrabban az utak leromlottsá-
gát róják fel. Tud-e a minisztérium e 
téren is segíteni a megyén? A 10 ezer 
kilométeres megyei úthálózatot fel-
újító országos programban helyet kap 
Hargita megye is?

– Nagyon jól kiemelte a kettő 
közötti összefüggést. Az infrastruk-
túra-fejlesztési országos projekt kere-
tében mi is a kiemelt turisztikai cél-
pontokhoz vezető megyei vagy köz-
ségi utak felújítását tűztük ki célul. 
A beruházásra javasolt utak listáját 

egyébként a megyei tanácsok állítják 
össze és küldik be a minisztériumba, 
míg a tárca a szerződéskötést és a 
munkálatok kivitelezését felügyeli.

– Azonban még nem volt verseny-
tárgyalás ezekre a munkálatokra. Mi-
korra ütemezték át?

– Nem ütemeztük át. Mivel 
egy országos programról van szó, a 
versenytárgyalás csomagokra volt 
meghirdetve, minden csomag két 
megyét foglalt magában. Hargita 
megye esetében 12 megyei útról 
és 35 helyi érdekeltségű – összesen 
több mint 250 kilométernyi – út-
ról van szó. A Hargita megyei utak 
tervezése és kivitelezése így együtt 
volt meghirdetve az országos inf-
rastruktúra-fejlesztési programon 
belül a Maros megyei utakkal. A 
versenytárgyalásra egyébként a múlt 
héten került sor, és most a második 
versenytárgyalásról beszélek. Az el-
sőre ugyanis – amire esetleg céloz – 
nem jelentkezett senki. Jelenleg négy 
benyújtott pályázat elbírálása zajlik, 
ami azt jelenti, hogy hamarosan kö-
vetkezhet a szerződéskötés is, annak 
érdekében, hogy a munkálatokat 
minél hamarabb elkezdhessék.

– Kérem, árulja el, várhatunk-e a 
mostani látogatása során Öntől újabb 
beruházási terveket, bejelentéseket?

– Ahogy a korábbiakban is 
mondtam, az első lépést a projektek 
kivitelezésében a helyi önkormány-
zatoknak kell megtenniük. Nem 
ígérhetek látatlanban semmit. Nekik 
kell kidolgozniuk a legmegvalósítha-
tóbb pályázatokat, mi pedig tovább-
ra is támogatjuk őket, főleg azokat, 
amelyek a legjobban illeszkednek az 
országos turisztikai fejlesztési straté-
giához. Hogy a helyi önkormányza-
tokat és a magánszférából érkező be-
fektetőket támogassuk, folyamatban 
van egy olyan információs könyvecs-
ke kiadása, amely a turizmus terén 
elnyerhető adókönnyítésektől kezd-
ve a rendelkezésre álló európai pénz-
alapokig minden turizmusfejlesztés-
sel kapcsolatos lehetőséget bemutat. 
Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy az 
érdeklődők minden információt egy 
helyen megtaláljanak, függetlenül 
attól, hogy a bemutatandó prog-
ramokat a fejlesztési minisztérium 
vagy más tárca kezeli-e.

Domján Levente

hírfolyam

> Kormányzati ügynökséget vennének 
át a szakszervezetek. A pénzügyi alapok 
jobb kezelése érdekében a szakszervezetek és 
a munkáltatók szeretnék átvenni az Országos 
Munkaerő-elhelyező Ügynökség (ANOFM) 
igazgatását – áll a kormánynak eljuttatott ja-
vaslatban. Ioan Niculae, a Patrorom elnöke 
elmondta: az erről szóló tervezetet hamaro-
san a kormány asztalára teszik. Iacob Baciu, a 
CSDR elnöke szerint Belgiumban a munka-
nélküli alapot az kezeli, aki hozzájárulást fizet, 

azaz a szakszervezetek és munkáltatók, nem az 
állam. Igaz viszont, hogy a kormánynak ellen-
őrző szerepe van. Bogdan Hossu, az Alfa Kar-
tell elnöke úgy vélte, a munkáltatóknak és a 
szakszervezeteknek technikai szempontból át 
kell venniük ezt az intézményt, de szükséges a 
megfelelő törvényi szabályozás is. „Vehetjük 
a nyugati országok példáját, egy esetleges át-
vétel eltartana 6-12 hónapig, hiszen legalább 
6 hónapra van szükség a törvényes keret meg-
teremtéséhez” – mutatott rá Hossu. Az öt 
szakszervezeti szövetség és a munkáltatószö-
vetségek egy része ugyanakkor kedden megál-

lapodást írt alá, amelyben kérik a kormánytól 
a társadalmi párbeszéd újrakezdését, konkrét 
javaslatokat fogalmaznak meg a válság má-
sodik hullámának megelőzése érdekébe. Elé-
gedetlenek ugyanakkor, amiért a kormány a 
társadalmi párbeszédet a 2011/62-es törvény-
ben az európai szabályozásnak, az EU-s szer-
ződéseknek és a Nemzetközi Munkaszövetség 
egyezményeinek ellentmondó módon kezeli. 
Véleményük szerit az a tény, hogy a kollektív 
munkaszerződéseket országosan törvénnyel 
helyettesítik, nem szabályozzák a tevékenysé-
gi ágazatokat, elvezetett oda, hogy nem lehet 

elérni a szociális partnerek reprezentatív kép-
viseletét, és képtelenség az ágazatonkénti kol-
lektív tárgyalások lebonyolítása. Ioan Niculae 
kiemelte, hogy itt van a válság újabb hulláma, 
havonta észlelhetők a változások a gazdasági 
tevékenységben – drágul az energia, a szállítás, 
a víz ára. Bogdan Hossu emlékeztetett, hogy 
újra be kellene vezetni bizonyos intézkedése-
ket, például a technikai munkanélküliséget, 
amelyet 2009-ben javasoltak, de csak késve, 
2010-ben alkalmaztak. Utólag a munkaügyi 
minisztérium is elismerte, javaslatuk 300 mil-
lió lejes megtakarításhoz vezetett.
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