
Lelassult  
a roncsprogram

A kezdeti tülekedéshez képest jóval visszafogottabb 
tempóban hozzák be a roncsautóprogram keretében 
kiselejtezésre szánt öreg járműveiket a Hargita me-
gyei tulajdonosok. A három munkapontot működtető 
Remat eddig több mint 550 autót vett át az idei évre 
számított ezerből.
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A márciusi kezdethez képest jóval visszaesve, már 
csak napi átlag 5-6 öreg járgányt vesznek át a 
rocsautóprogram keretében a csíkszeredai Remat-

telepen – mondta el tegnap lapunk megkeresésére Bíró József, 
a Hargita megyei vashulladékgyűjtő cég igazgatója. Hozzá-
tette, a roncsautóprogram keretében, a 3800 lejes értékjegy 
ellenében kiselejtezett járműveket a Remat csíkszeredai te-
lephelye mellett az érdeklődőktől a cég székelyudvarhelyi és 
gyergyószentmiklósi munkapontjain is átveszik. „A program 
idei évi indulása óta Csíkszeredában 342 értékjegyet bocsá-
tottunk ki. Ez a szám a délutánra ígért tíz járművel még to-
vább fog nőni. De napi szinten 5-6 autóra lehet számítani, ez a 
ritmus” – magyarázta Bíró. Gyergyószentmiklóson a naponta 
átvett 3-5 gépkocsi révén immár 158 értékjegynél tartanak, 
míg a udvarhelyi munkaponton az eddig kibocsátott 48 ér-
tékjegy átlagosan napi egy autó leadását takarja. A kisebb 
forgalmat Udvarhelyszék esetében Bíró a nagyobb konkuren-
ciával magyarázza, a térségben működő acélhulladék-haszno-
sítók közül ugyanis az Országos Környezetvédelmi Alaptól a 
program keretében a Remat-telep mellett utólag a Demaco és 
az Auto Simon Group is roncsgyűjtési jogot kapott, ez pedig 
természetszerűleg megosztja a piacot. Ám a Hargita megyei 
Remat igazgatója így sem panaszkodik, hisz a program kereté-
ben idén átvett 550 gépkocsi már így is több mint fele az idei 
szezontól várt ezerdarabos számnak. A roncsautóprogram 
iránti érdeklődés lanyhulása miatt azonban nem titkolja, a várt 
450 értékjegy az eddigiekhez képest már jóval több idő alatt 
fog gazdára találni. „Nagy szerencsénk van viszont a Midával, 
aki különböző eszközökkel csábítja leadásra a vevőit, sőt van, 
hogy ők kutatják fel a környékről a program keretében lead-
ható roncsokat. A délutánra várható tíz darabot is a Mida 
fogja hozni” – magyarázza Bíró. A szigorú előírások ellenére 
viszont igen érdeklődőek a Hargita megyei önkormányza-
tok, közintézmények, így például a leadott öreg gépkocsijaik 
után már csak a Környezetvédelmi Alap visszajelzésére vár a 
csíkszentgyörgyi, csíkszenttamási, illetve a csíkszentmihályi 
önkormányzat is. De adtak már le, vagy pedig folyamatban 
van a roncsprogram keretében való kiselejtezése a Hargita 
megyei pénzügy mellett a közegészségügynek és a tölgyesi 
pszichiátriai intézetnek is.
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> Pozitív foglalkoztatási rekord. Idén 
áprilisban a 2003-as szintre csökkent a Har-
gita megyei új munkanélküliek száma – mu-
tatott rá Tiberiu Pănescu, a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező Ügynökség (AJOFM) 
vezetője. Elmondta, áprilisban 520 újonnan 
munka nélkül maradt személyt vettek nyil-
vántartásba, fele annyit mint tavaly nyáron. 
Az igazgató szerint ez pozitív rekordnak szá-
mít, mivel 8 éve nem regisztráltak egy hó-
nap alatt ilyen kevés új állástalant. A jelenség 

hátterében az elbocsátások csökkenése, illet-
ve az alkalmazások számának növekedése áll 
– nyilatkozta a megyei AJOFM vezetője.

> Maradt az alapkamat. Tegnapi kamat-
határozó ülésén sem változtatott az irányadó 
ráta szintjén a Román Nemzeti Bank igaz-
gatótanácsa, így az alapkamat továbbra is 
6,25 százalékon maradt. A döntés az előzetes 
elemzői várakozásoknak megfelelő volt. A 
jegybank legutóbb épp egy éve vágta 25 bá-
zisponttal 6,25 százalékra a jegybanki alapka-
mat szintjét. Inflációs jelentését holnap teszi 

közzé a jegybank. A korábbiban a fogyasztói 
árak emelkedésének év végéig 3,6 százalékra 
való leszorítása szerepelt. A jegybank tegnap 
délután kiadott közleménye ugyanakkor 
határozottan az inflációs várakozás emelése 
mellett szól: e szerint az éves infláció tovább 
növekszik a második negyedévben is, és év 
végére sem csökken a tervezett 2-4 százalé-
kos szint közé. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a jegybank sorozatban ötödik évben téveszti 
el inflációs becslését. Az infláció jelenleg éves 
szinten 8,01 százalékon áll, ami 2008 óta a 
legmagasabb értéknek számít.
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kíséRletezik A Remetei tejpoRgyáR

próbálnák a talpra állást

Gazdaság

adósságállományának döntő hányada 
az üzem modernizációs beruházásai 
nyomán halmozódott fel. Az igazga-
tó szerint ezekre a fejlesztésekre szük-
ség volt, különben a gyár nem érte 
volna meg a 2000-es esztendőt sem. 
„Én tudtam, hogy nagy nekünk ez a 
kalap. Csak nem volt, amit csináljak, 
fejleszteni kellett, hogy ne zárjuk be a 
gyárat. Nem volt más kiút. Az 1938-as 
technológia láttán, amikor eljöttek a 
dánok, azt mondták: ez malom, nem 
tejporgyár.

Türelmi időszak következik tehát, 
az elmaradt tartozások törlesztésére 
nincs ok számítani, tudatja Sándor 
Vilmos. „Egyelőre szóba sem jöhet, 
hogy régi adósságokat megadjunk a 
gazdáknak. Arra kell ügyeljünk, hogy 
jelenlegi beszállítóinkat pontosan fi-
zessük. Húsz komoly minifarm van, 
amely európai uniós minőségű tejet 
szállít, azokhoz foggal-körömmel kell 
ragaszkodnunk. Leépíteni egyelőre 
nem szeretnénk, tehát reméljünk, 
megmaradhat a 85 alkalmazott is” – 
sorolja a következő hónapok fő célki-
tűzéseit Sándor Vilmos.

tovább várnak pénzükre 
a gazdák
A tegnapi közgyűlésről azon-

ban ez alkalommal is pénz nélkül, 
kiábrándulva mentek haza a gaz-
dák. „13,7 ezer lejjel tartozik csak 
nekem a gyár, s még sokan vagyunk 
ebben a helyzetben” – mondta egy 
gyűlésből hazainduló gazda. A tej-
porgyár gazdák felé felhalmozott 
adóssága a felszámoló adatai szerint 
3,75 millió lejre rúg. A birtokunkba 

került dokumentumon ez utóbbi 
összeg mellett 75 gazdálkodó neve 
szerepel, köztük van olyan termelő 
is, akinek a leszállított tej után máig 
több mint 94 ezer lejjel (régi lejben 
számolva 940 millió lejjel) tartozik 
a tejporgyár. „Valami naccságára 
szavaztunk, még itt sem volt, de ő 
lesz az adminisztrátor. Bukarestből 
honnan tudhatná, hogy mi folyik 
itt?” – hangoztatta egy másik. „Ejsze 
mi csak bábuk voltunk. Hibás nincs 
a veszteségért, a szegény embernek 
pedig nem adják vissza a pénzét” – 
panaszkodott egy harmadik. A kis-
részvényesek, gazdák nem bíznak a 
talpra állásban, azt viszont remélik, 
hogy a polgármester mai, bukaresti 
tárgyalása eredményt hozhat. 

laczkó: le kell cserélni 
a felszámolót
A tejporgyár dolgaiba kevés bele-

szólásunk van, de segítséget kérünk – 
fogalmazott tegnap lapunknak Laczkó-
Albert Elemér polgármester. A tu-
lajdonosok közgyűlése után ugyanis 
a gyár főhitelezői ma ugyanebben a 
kérdésben Bukarestben tanácskoznak. 
„A remetei önkormányzat felé fel-
gyűlt tartozás az összadósságnak egy 
százalékát sem éri el. Nem lesz nagy 
beleszólásom, de ott leszek, s elmon-
dom, mi a mi elvárásunk” – mond-
ta el a polgármester. Az elöljáró 
hozzátette, az újjászervezési tervet 
a hitelezők csak időnyerés céljával 
hagyhatják jóvá. „Hátha valaki jön, 
és megveszi a gyárat, vagy legalább 
annak aktívumait, mert nem hi-
szem, hogy az adósságot is átven-
nék. A fontos az, hogy a tejporgyár 
ne zárjon be, az viszont mese, hogy 
ekkora adósságot a részvénytársaság 
önerőből törleszteni tudjon. Ne 
mondja nekem senki, hogy marad 
a régi menedzsment, s egyszer csak 
csodákat fog művelni. A felszámo-
lót pedig meggyőződésem, hogy le 
kellene cserélni. Kibicnek semmi 
sem drága alapon összevágtak olyan 
értékeket, húszezer literes inox tar-
tályokat, s elviszik ócskavasba, azért, 
hogy kapják meg a fizetést. Akkora 
pusztítást visz végbe, hogy hihetet-
len. Nekünk, községvezetésnek az a 
félelmünk, hogy ez után következ-
het akár egy olyan manőver is, mi-
kor a tömbházakat adja el, amelyben 
egyszerű, rászoruló emberek laknak” 
– sorolja Laczkó.

Bukarestben 
folytatódik a lobbi
Sándorhoz hasonlóan a polgár-

mester is szeretné, ha beruházó érkezne 
a gyárhoz, ám a szóba jövő brit beru-
házókat Laczkó nem kívánta dicsérni: 
„nem győztek meg a letett terveikkel”. 
Kérdésünkre, mégis mit tehet a község 
polgármestere a tejporgyár megmara-
dásáért, Laczkó nem kívánt hamis 
illúziókat kelteni. „Sajnos nem so-
kat, de elmondom Bukarestben, 
mi fáj nekünk. Az RMDSZ-nek is 
nagyon komoly szerepe lehet a gyár 
jövőjét illetően. Nem szeretnénk, 
ha a tejporgyárat be kellene zárni, 
mert itt a földek gyengék, a terüle-
tek állattenyésztésre alkalmasak. Ha 
nem lesz tejfeldolgozó, miből élnek 
meg a gazdák?” – tette fel a kérdést az 
elöljáró.
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sándor Vilmos, a tejporgyár igazgatója
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