GYERMEKEINK JÖVŐJE A TÉT!
Tíz pont a Maros megyei magyar közösség erős
parlamenti képviseletéért
Mi, az RMDSZ Maros megyei képviselő- és szenátorjelöltjei 2016. december 11étől arra vállalkozunk, hogy tudásunk, erőnk és szakmai tapasztalatunk legjavát
közösségünk szolgálatába állítsuk. Azért dolgozunk a törvényhozásban, hogy Maros
megyében, Erdélyben jövőnk legyen.
A magyar érdekképviselet 27 éves érték itthon. Úgy akarjuk megőrizni, hogy ne
célként tekintsünk rá, hanem eszközként használjuk közösségünk gyarapodására.
Az RMDSZ politikusai, szakemberei az elmúlt évtizedekben létrehozták a kisebbségi
lét törvényes kereteit.
A mi feladatunk az, hogy a munkát folytassuk: tisztességgel és eltökéltséggel
őrködjünk a megszerzett jogok fölött, ugyanakkor gyarapítsuk, szélesítsük azt a jogi
keretet, amely biztonságot nyújt közösségünknek. Minden törekvésünk végső célja
az, hogy az ifjabb nemzedék szülőföldjét tekintse otthonának.
Tíz pontba foglaltuk mindazt, amit a következő négy évben felvállalunk a
törvényhozásban azért, hogy gyermekeink jövőjét biztonságban tudhassuk itthon,
Maros megyében, Erdélyben:
1.
Anyanyelvünk identitásunk és megmaradásunk ékköve! Illesse kellő
megbecsülés! Tenni akarunk azért, hogy a magyar nyelv hivatalos legyen ott, ahol a
magyarok többségben élnek, hogy lehessen magyarul is ügyet intézni minden olyan
településen, ahol a lakosság legalább egytizede magyar. Tenni akarunk azért, hogy
saját jelképeinket szabadon használhassuk.
Maros megyében ez az igény
hatványozott, hisz több községet, települést is érintene.
2.
Az anyanyelvű oktatás alkotmány által biztosított jog! Nem az
igazságszolgáltatásnak kell jóváhagynia! Ezért nemcsak a marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Líceumot, hanem a teljes magyar nyelvű intézményrendszert
megvédjük a mondvacsinált akadályoktól! Mindennek megvan a maga helye, kerete
és létjogosultsága, ezért úgy gondoljuk: egyetlen kisebbségi iskola működését sem
sodorhatja veszélybe az állam valamelyik intézménye.
3.
Több magyar embert vezető beosztásba! Nincs rendjén az, hogy a
megye intézményeiben a magyar lakosság nincs a számarányához mérten
képviselve. Maros megyében alacsonyabb esélyekkel pályáznak a magyar emberek
állami tisztségekre. Ez a helyzet különösen súlyos az állami kórházakban dolgozó
orvosok esetében, hiszen ott a magyar emberek aránya 30 százalék alatti. Törvényi
garanciákat kell teremtenünk ennek orvoslására!

4.
A saját ügyeinkről magunk dönthessünk! Valós decentralizációt
akarunk, nem csak a helyi hatáskörök ábrándképét. Azt akarjuk elérni, hogy ne
Bukarestből diktálják, mire költsük adóinkat. Azt akarjuk, hogy az 60 millió euró is,
amelyet most nem kapunk vissza az általunk befizetett összegből, évente Maros
megyét gazdagítsa és ne más megyéket.
5.
Jól felkészült és egészséges gyermekeket kinevelő oktatási
rendszerért dolgozunk. Ne roskadozzanak a diákok az iskola által rájuk aggatott
terhek alatt! Olyan törvényi keretek létrehozásán dolgozunk, amelyek
tehermentesítik a gyermekeket és méltányos fizetést biztosítanak az oktatóknak.
Azért dolgozunk, hogy gyerekeink korszerű iskolákban tanuljanak és a román nyelv
elsajátítását speciális tananyag tegye lehetővé.
6.
Sürgetjük az észak-erdélyi autópálya megépítését! Korszerű
infrastruktúrát akarunk, hiszen az aszfaltozott út, a felújított vasúthálózat, az ország
különböző részeit összekötő úthálózat növeli térségünk gazdasági versenyképességét.
Hidakat a Maros fölé és két terelő utat Marosvásárhelynek! Főként azt akarjuk, hogy
Maros megye nyertese legyen annak, hogy Romániát autópálya köti össze Nyugat
Európával.
7.
Méltányos jövedelmeket, biztos megélhetést! Olyan jogszabályokat kell
kidolgoznunk, amelyek a jelenleginél sokkal jobban védik a munkavállalók érdekeit.
Ezért a minimálbér emelését javasoljuk, 1250 lejről 2000 lejre a következő négy
évben, tisztességes nyugdíjakat, családi adókedvezményt, további rezsicsökkentést és
ezek által az elszegényedés megakadályozását.
8.
Betegközpontú egészségügyet akarunk! neurológiai központok
létrehozását kezdeményezzük, azért hogy a meggyógyítható betegeket valóban meg is
tudjuk gyógyítani. Az innovatív kezelések bevezetése méltányos jövedelmet
biztosíthat az ígéretes fiatal orvosoknak és garantálná az itthon maradásukat.
9.
Ne hátráltassuk, hanem minden lehetséges eszközzel segítsük a fiatal
orvosok elhelyezkedését! Ennek érdekében kezdeményezzük a rezidensvizsga
eltörlését. Miközben nyugaton a frissen végzett orvosok egy interjú alapján azonnal el
tudnak helyezkedni, nálunk a rezidensvizsga is nehezíti a fiatal orvosok
elhelyezkedését és itthon maradását. Ez a vizsga fölösleges és csupán adminisztratív
akadályt görget a pályakezdő szakemberek útjába.
10.
Kiszámítható
mezőgazdasági
támogatásokat
szorgalmazunk.
Kezdeményezzük, hogy a kormány 50 ezer euróval és háromévnyi adómentességgel
támogassa a családi gazdaságokat. Célunk, hogy négy év alatt megteremtsük a
feltételeket ahhoz, hogy 200 új, Maros megyei magyar mezőgazdasági családi
vállalkozás jöjjön létre. Szorgalmazzuk a telekkönyvezés befejezését 2020-ig.
Marosvásárhely, 2016. november 17.

