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Együtt sikerült.
Áttekintés az elmúlt négy év közös munkájának
eredményeirôl és az elôttünk álló feladatokról.

„Nem mindig lehet megtenni, amit kell,
de mindig meg kell tenni, amit lehet.”
/Bethlen Gábor/

Együtt sikerült 2008-2012
2008-ban közös alkotásra hívtam
Székelyföld népét.
Eredmény csak kemény munkával, tisztességgel és szorgalommal teremthetô, s olyan összefogással, amiben
a családoknak, az egyházaknak, a vállalkozóknak és a
civil szervezeteknek is részük kell legyen. Vallom, az
erôs, hagyományaiból sikert kovácsoló Székelyföld megteremtésében Hargita megye minden polgárának, közösségének helye és feladata van, függetlenül nyelvtôl,
nemzetiségtôl, hagyománytól. Vallottam és vallom, hogy
sikeresek csak akkor lehetünk, ha le tudjuk küzdeni az
összefogás elôtt álló akadályokat, ha le tudjuk küzdeni
a megosztást.

éltünk a lehetÔséggel
Az elmúlt négy év közös munkájára visszatekintve
elmondhatjuk: amit lehetett, megtettük.
Együtt sikerült elôrébb lépnünk, együtt sikerült Székelyföldet eredményeire büszke, jövôjében bízó, hitében megerôsödô közösséggé tennünk. Teendôink azonban számosak, megnyugodva nem lehetünk.

Folytassuk, Székelyföld!

2008 óta nagy hangsúlyt helyeztünk
az Európai Unió pályázati forrásainak
megszerzésére.
Hargita Megye Tanácsának beruházásai 2000-2011 között
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2008 óta több mint 600 millió lej értékben
valósítottunk meg fejlesztéseket az infrastruktúra,
a turizmus, a kultúra, a közigazgatás,
a környezetvédelem és az alternatív
energiafelhasználás területén.
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Közösségünk gyarapodásáért
Székelyföld és benne Hargita megye
az Európai Unió egyik leggazdagabb természeti,
táji örökségével rendelkezô térsége.

a biztos jövÔért
Vállalkozásainknak biztos és kiszámítható
jövôre van szüksége.

Közös célunk, hogy Székelyföldet olyan térséggé tegyük, ahol
az erôforrások és a gazdaságirányítás a helyi közösségek kezében van. Olyan Székelyföldet akarunk, ahol a gazdasági
életet a helyi erôforrásokra alapozó iparágak határozzák meg,
az agrár-élelmiszeripar, a faipar, a megújuló energiák, az ásványvíz-gazdálkodás és a turizmus.
A Hargita-hegység rendezési tervének elfogadását követôen
megnyílik az út, hogy a Hargita, a gyergyószéki Délhegy és a
Bucsin-hegységek modern, korszerû téli sícentrummá váljanak.

Megyénkben az elmúlt négy évben uniós pénzbôl
modernizáltuk a hegyimentô szolgálatot, megszereztük
a szükséges forrásokat a Gyilkostó megóvásához.
Mindent elkövetek, hogy a multinacionális cégek ne vihessék
ki a fát a megyébôl a mintegy húszezer család számára megélhetést biztosító, székely tulajdonban álló vállalkozások elôl,
hisz aki idegeneknek adja el az erdôt, az 120 évre árusítja ki
Székelyföldet.
Elnöki mûködésem kezdete óta azon vagyok, hogy a a székely
gazda munkájának gyümölcseit odatehessük az európai fogyasztók asztalára. Ennek érdekében 2009-ben létrehoztuk a
székely termék közös védjegyet, ízletes, minôségi termékeinket eljuttattuk a hazai és külföldi áruházláncok polcaira. Az országban egyedülálló módon gazdatulajdonban álló feldolgozó
vállalkozásokat és értékesítési szövetkezeteket hoztunk és hozunk létre. egészen Brüsszelig mentünk, hogy a kisvágóhidakat újraindíthassuk.

Svájci, osztrák és olasz mintára gazdaképzô
programokat indítottunk, hogy a kor kihívásainak
megfelelô tudás birokában gazdáink versenyképes
termékeket állíthassanak elô.
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lakóhelyünkért és környezetünkért
Az elmúlt négy esztendôben duplájára
emeltük a megyei kezelésû leaszfaltozott
utak hosszát.

Biztosítottuk a megye minden települése számára,
hogy csatlakozhasson a 135 millió euró értékben,
európai uniós forrásból megvalósuló víz, csatorna
és hulladékkezelési közmûfejlesztési beruházáshoz.
A vízhálózat-fejlesztések révén 45 ezer ember,
a csatornahálózat bôvítése révén több mint
80 ezer ember számára teremtettük meg a tisztább
és egészségesebb élet lehetôségét.
Az elnéptelenedés által veszélyezetett kisfalvas térségekben
az országban egyedülálló programokat valósítottunk meg. Közös munkánk eredményeként számos olyan településen gyulladt
fel a villany, ahol azelôtt nem volt soha vezetékes áram.

Kultúránkért és hagyományainkért
A Megyei Tanács 2008 óta nagy figyelmet
szentel népmûvészeti értékeink védelmére,
a régi székelykapuk megmentésére.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy
támogathattam Kovács Piroska néni örökségmentô munkáját.

Megtiszteltetés volt az is, hogy felkérésemre neves székelyföldi
történészek vállalták az elsô székely honismereti tankönyv megalkotását, így idén ôsztôl gyermekeink székely tankönyvbôl
tanulhatják közös történelmünket. Megszereztük a szükséges
forrásokat kultúrházaink felújításához, újak építéséhez, és kiemelten támogattuk a kultúra területén dolgozó civil szervezeteket.

Önálló régészeti programot indítottunk múltunk
feltárása érdekében, és megyei illetve kormányzati
forrásból felújítjuk mûemlék templomainkat.

Kormányzati részvételünknek köszönhetôen ki tudtuk harcolni, hogy a megyénket Tusnádfürdôtôl Maroshévizig átszelô
12. számú országos út az európai normáknak megfelelôen
újuljon meg.
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Gyermekeinkért és családjainkért
2008 óta számos iskolát, óvodát újítottunk fel.
Gyermekmosoly programunkon keresztül
növeltük óvodáink otthonosságát,
gyermekbarát jellegét és számos falusi
játszóteret építettünk.
A tej-kifli program bôvítésével minden gyermek számára biztosítjuk a napi egyszeri iskolai étkezést, az egészséges táplálkozás lehetôségét. A Dévai Szent Ferenc Alapítvánnyal
együttmûködve családprogramot valósítottunk meg, s európai uniós pályázatokból többmillió euró értékben fejlesztjük
idôsotthonainkat, szociális intézményeinket.
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A Caritas otthongondozói programjának támogatásával
hozzájárultunk ahhoz, hogy az országban
példanékülinek tekinthetô módon a magányos,
beteg idôs embereken segítsünk.

önmagunkért
Önazonosságunk és értékeink megôrzése
érdekében az elmúlt négy esztendôben új
alapokra helyeztük a székelyföldi megyék
együttmûködését, több mint 30 közös
programot valósítottunk meg a kultúra,
a turizmus és a gazdasági élet terén.
Heves politkai támadások ellenére megnyitottuk
Brüsszelben a közös Székelyföldi Képviseleti Irodát,
és megyezászlóként hivatalossá tettük a Székely zászlót.

Megyeközi fejlesztési társulásokat indítottunk, hogy letegyük
a székelyföldi autonóm régió alapköveit. A közigazgatásban
folyamatosan bôvítjük a magyar nyelv használatát.
Megakadályoztuk a székely megyéket veszélyeztetô
megyeösszevonási és megszüntetési kísérleteket, s határozottan felléptünk megyehatárunk védelmében, a még vissza
nem szolgáltatott javak visszaszerzése érdekében.
A román médiában régebben Har-kov megyéknek nevezett régió napjainkra már Székelyföld (Tinut Secuiesc) rangra emelkedett úgy belföldön, mint külföldön.
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akikre számíthatunk

a Szövetség megyei tanácsos jelöltjei 2012

Információ:

Csík:

Udvarhely:

Borboly Csaba

Becze István
Ferencz Salamon Alpár László
Burus-Siklódi Botond
Szentes Antal
Rafain Zoltán
Rácz Árpád
Csutak Mária-Magdolna
Jére Elemér
Kozma István
Miklós Géza
Lutz Erzsébet Hajnal
Antal András
Márton István
Dajka Tünde

Birtalan József
Pálffy Domokos
Bíró Barna Botond
Sándor Barna
Ambrus Sándor
Tóásó László
Incze Csongor
Benyovszki Lajos
Ványolós István
Lukács Áron
Kacsó Dénes
Benedek Árpád Csaba
Géczi Levente Sándor
András Attila
Dávid Lajos
Dobai Vilmos

Hargita megyei tanácselnök-jelölt
RMDSZ Mihai Eminescu utca 2/A.
530130 Csíkszereda, Hargita megye,
Székelyföld
Tel./Fax : (+4)0266-315.710
info@akireszamithatunk.ro
www.akireszamithatunk.ro

Gyergyó:
Bende Sándor
Petres Sándor
Bege Károly
Barti Tihamér
Magyari Vencel
Lázár Zoltán
Asztalos László

