
Az Állami Építkezési Felügyelőség 
létrehozására vonatkozó 2001/63-
as kormányrendelet hatályba lé-
pését követően ezt a jogszabályt 
hétszer módosították, egészítet-
ték ki. Hasonló metamorfózison 
ment át a felügyelet hatáskörére 
és szervezési struktúrájára vo-
natkozó kormányhatározat is. A 
legújabb jogszabály viszont már 
gyökeres változást jelent a fel-
ügyelőség tevékenységét illetően: 
a csíkszeredai székhelyű ellenőr-
zési és felügyeleti ügyosztály pél-
dául ezentúl a brassói székhelyű 
Központ Regionális Igazgatóság 
kötelékeibe tartozik.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

November 11-én jelent meg 
a 2011/93-as sürgősségi 
kormányrendelet, amely 

mérvadó változásokat hozott az Ál-
lami Építkezési Felügyelőség tevé-
kenységében. A jogszabály értelmé-
ben megszűnnek a megyei felügye-
lőségek, s az Országos Építkezési 
Felügyelőség (ISC) struktúrájában 
hét regionális igazgatóság, valamint 
a Bukarest–Ilfov regionális igazga-
tóság szerepel – ezek jogi személyi-
ség nélküli egységek. A csíkszeredai 
székhelyű ellenőrzési és felügyeleti 
ügyosztály ezentúl a brassói szék-
helyű Központ Regionális Igazga-
tóság kötelékeibe tartozik, együtt a 
gyulafehérvárival, a sepsiszentgyör-
gyivel, a nagyszebenivel és a maros-
vásárhelyivel.

A kormányrendelet megin-
dokolásában többek között az 
szerepel, hogy szükségessé vált 

a hatékonyság fokozása az építke-
zések területén lévő intézmények 
tevékenységében, a vezető tisztsé-
gek számának a csökkentése és egy 
karcsúsított apparátus kialakítása. 
Ebből a szövegből, de akár csak a 
kormány rendeletéből az is kiol-
vasható, hogy nemcsak annak ha-
tályba lépését követően kerül sor 
leépítésekre, hanem most azonnal, 
heteken belül. A kormányrendelet 
egyik szakasza értelmében ugyanis 
december 11-éig módosulni fog az 
Építkezési Állami Felügyelőségek 
hatáskörére, szerkezeti felépítésé-
re és létszámkeretére vonatkozó 
2010/335-ös kormányhatározat is. 

Egyes elemzők szerint e sürgős-
ségi kormányrendelet gyakorlatba 
ültetése egy lépést jelent előre a 
„burkolt” regionalizálás útján. És 
valóban érződik egy ilyen tendencia 
a kormány részéről. Ebben az össze-
függésben utalhatunk arra is, hogy 
a regionális központú intézmény-
rendszer gyarapításának vagyunk 
a tanúi. Íme: december 4-től fogja 
megkezdeni tevékenységét egy új 
testület, a Közúti Szállítási Állami 
Ellenőrzési Felügyelőség. Erről ren-
delkezik a 2011/26-os kormány-
rendelet, valamint az új felügyelő-
ség megszervezését és működését 
jóváhagyó 2011/1088-as kormány-
határozat. Nos, ez a testület is nyolc 
területi felügyelőség keretében 
fogja kifejteni tevékenységét. Hogy 
azok székhelye hol lesz, azt majd az 
elkövetkező napokban fogják meg-
állapítani miniszteri rendelettel. 
Tehát ugyancsak regionális ismér-
vek alapján alakul ki a szóban forgó 
felügyelőség struktúrája. 

Ugyancsak a minap jelent meg a 
gazdasági ügynökök gazdasági-pénz-
ügyi felügyeletének megszervezésére 
és működésére vonatkozó 2011/94-
es sürgősségi kormányrendelet. 
Annak megindokolásában többek 
között az szerepel, hogy szükségessé 
vált a gazdasági-pénzügyi fegyelem 
megszilárdítása, az ellenőrzés terén 
tapasztalható bizonyos párhuzamos-
ságok felszámolása, valamint a köz-
pénzek folyósítási és felhasználási 
módjának hatékonyabb ellenőrzése. 
A jogszabály előírásainak ismerteté-
sére még visszatérünk. De addig is: 
a sürgősségi kormányrendelet 26-os 
szakasza értelmében a közpénzügyi 
minisztérium fogja kidolgozni a gaz-
dasági-pénzügyi felügyelet megszer-
vezésének, működésének és szerve-
zési struktúrájának módszertani nor-
máit, amelyet kormányhatározattal 
fognak jóváhagyni november 17-ig. 
Félhivatalos értesüléseink szerint a 
szervezési struktúra ez esetben sem 
megyék szintjén alakul ki, hanem 
bizonyos régiók szintjén. Ebbe a 
keretbe illeszthető az Országos Adó-
ügynökség elnökének az a minapi 
kijelentése, miszerint folyamatban 
van a közpénzügyi tevékenység terén 
is a regionális struktúrák kialakítása. 

A vázoltak alapján talán nem 
túlzás azt állítani, hogy a kormány-
párt és az államelnök által sokat 
hangoztatott területi-közigazgatási 
átszervezési szándékkal párhuza-
mosan kibontakozófélben van az 
intézményrendszer regionalizálása 
– legalábbis bizonyos értelemben. 
Azaz, beindult egy folyamat, amely 
előjele lehet a sokat hangoztatott 
átszervezésnek…

hargitanépe2011. november 15., kedd  | 7. oldal 

ÁtszerveztÉk Az ÁllAmi ÉpítkezÉsi FelügyelősÉget

Burkolt regionalizálás?
NoRvég veNdégeK A HARgItA MegyeI vöRösKeResztNél

Közös tervek

Körkép

A Norvég vöröskereszt képvi-
selői látogattak az elmúlt héten 
Csíkba, hogy találkozzanak az 
itteni partnerszervezettel, és 
megbeszéljék a közös projek-
tek lebonyolítását. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Öt éve tart fenn ered-
ményes kapcsolatot a 
Hargita Megyei Vörös-

kereszt a norvég segélyszervezet-
tel, a partnerség tizenkét projekt 
eredményességében mutatkozik 
meg. A Norvég Vöröskereszt tá-
mogatásával működik egyelőre 
csak Csíkszeredában a Generá-
ciós klub, ahova olyan, még nem 
nyugdíjas személyek járnak, akik 
nyitottak embertársaik iránt, 
és készek elhozni unokáikat is 
közös programjaikra. A Vörös-
kereszt kész bárhol beindítani 
hasonló klubot, amennyiben a 
település önkormányzata he-
lyet biztosít a tevékenységek-
hez. „Csík szentmárton Polgár-
mesteri Hivatala termet biztosít 
a Vöröskereszt számára, és az itt 
induló tevékenység tervezésébe 
is bepillantást nyertek a norvég 
vendégek” – tudtuk meg Zsig-
mond Évától, a Hargita Megyei 
Vöröskereszt vezetőjétől. 

Balánbányán 55 olyan gye-
reket vontak be szocializációs 
programjukba, akiknek szülei 
külföldön dolgoznak. A délutá-
ni felvigyázás mellett kézműves-
foglalkozásokat tartanak szá-
mukra, de táncoktatás is folyik. 
Ezért tartották érdemesnek a 
vendégek odautazni, hogy ta-
lálkozzanak a programban részt 
vevő gyerekekkel, akik bemutat-
ták, mi mindent tanultak a Vö-
röskeresztről. 

A szervezet másik kedvelt 
programját óvodások és elemi 
iskolások számára találta ki. A 
Beteg a babám elsősegélynyújtó 
program keretében a kicsik is 
megtanulhatják az elsősegély-
nyújtás alapjait. A közös prog-
ram keretében a Napraforgó 
Óvodában találkoztak a gyere-
kekkel a norvég vendégek. Szin-
tén az elsősegélynyújtás tanulá-

sának folyamatába nyertek bete-
kintést a támogatók az ifjúsági 
parkban szervezett tevékenység 
során, ahol a műsebkészítéstől a 
feltételezett sérült megtalálásáig 
a sérülés azonosításán át a men-
tésig minden fázist végigpróbál-
tak a gyakorlatozók. 

Az elsősegélynyújtó tevékeny-
ség számára a Hargita Megyei Vö-
röskereszt elzárt településeken – 
Siklódon, Pálpatakán, Csinódban, 
Fenyőkúton és Büdösfürdőn – 
rendezett be központokat, és biz-
tosít egészségügyi ellátást a rászo-
rulóknak. Legújabb központjuk-
ba, amely csak nyáron működik, 
a szentimrei Büdösfürdőre vitték 
ki norvég partnereiket a Hargita 
megyeiek. 

A vendégeknek bemutatott 
tevékenységeken kívül a Manó 
Tanodában tanuló sérült gyere-
kekkel foglalkoznak havi rend-
szerességgel a Vöröskereszt mun-
katársai, karácsonykor 350 idős 
személynek biztosítanak ünnepi 
ebédet, és említést érdemel az 
évente megrendezett, népszerű 
Mikulás-maraton is. 

Zsigmond Éva szerint két 
újabb pályázattal szeretnék erősí-
teni egyrészt a norvég szervezettel 
való kapcsolatot, másrészt a helyi 
közösségeket. A generációk közti 
tanulás, illetve a roma közösségek-
nek a gyerekeken keresztül történő 
integrációja témában nyújtott be 
újabb pályázatokat a Norvég Vö-
röskereszthez. 

Találkozás a vendégekkel

turisztikai információkkal szol-
gáló táblákat állított a csík rákosi 
önkormányzat. A településköz-
pontban, illetve az arra járóknak 
látványosságot ígérő helyszíne-
ken elhelyezett öt pan nó révén 
a falu és közvetlen környékének 
nevezetességeiről tájékozódhat-
nak a turisták. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Öt, a település, illetve köz-
vetlen környékének neve-
zetességeit három nyelven 

bemutató táblát avattak fel tegnap 
Csíkrákoson. A masszív cserefa 
gerendákból, rusztikus stílusban 
kivitelezett pannók turisztikai célt 
szolgálnak, és a térség látogatóinak 
rég megfogalmazott igényére ad-
nak választ. 

– Csíkrákosnak évente öt-hat-
ezer vendége van, akik huzamosabb 
ideig igénybe veszik a helyi szál-
láshelyeket. A látogatók tudnak a 
Gyilkos-tóról, a Szent Anna-tóról, 
elmennek Csíksomlyóra, de éppen 
a szálláshelyük közvetlen közelében 
található turisztikai értékekről nem 
kaptak információt. Egyértelmű 

volt számunkra, hogy szükséges a 
település nevezetességeinek hang-
súlyosabb népszerűsítése, a ma át-
adott pannók ennek a turisztikai 
promóciós kampánynak a részeként 
születtek meg. Nagy segítségünkre 
volt a táblák felállítását lehetővé 
tevő sikeres pályázatban a megyei 
önkormányzat” – összegezte Csá-
szár Attila polgármester.

Az öt tábla Csíkrákos turisz-
tikai szempontból érdekes látvá-
nyosságot ígérő helyszínein, illet-
ve a településközpontban kapott 
helyet. Így információs tábla tájé-
koztatja a látogatókat a központi 
parkban, a polgármesteri hivatal 
közelében, a templom mellett, a 
Cserei-kúriánál, illetve a bogáti 
kápolnánál. 

Információs táblák Rákoson

Táblaavató. Rákoson évente 5-6 ezer vendég fordul meg fotó: hompoth loránd

oRvosI KollégIuM

Elhalasztott választások
A Hargita Megyei orvosi Kollégi-
um tagjai új vezetőtanács válasz-
tására kellett volna megjelenje-
nek az elmúlt hétvégén. Mivel a 
résztvevők számát tekintve az 
érvényes szavazáshoz szükséges 
kétharmados arány nem volt meg, 
a szavazást elhalasztották.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Az orvosok tizenegy testületi 
tagot, köztük a kollégium 
elnökét és alelnökét, vala-

mint három póttagot kellett vol-
na megválasszanak a szombatra 
kiírt választáson. A vezetőtanács 
betölthető tisztségeire összesen 
tizenöten jelentkeztek. 

– Mivel ez alkalommal nem 
volt meg a kétharmados létszám, 
két hét múlva új választást tar-
tunk – tájékoztatta a Hargita 
Népét Sárdi Éva, az Orvosi Kol-
légium munkatársa. A szakmai 
testület egyébként hároméves 
mandátumra választja meg a ve-
zetőtanácsot.


