
Lakatos a kogăLniceanu-kártyáróL

Ki vállalja fel  
a munkát?

antal istván parlamenti képviselő meghívására teg-
nap délelőtt Lakatos Péter Bihar megyei rMDsZ-es 
politikus, a képviselőház pénzügyi és költségvetési 
szakbizottságának tagja gazdaságélénkítő lépé-
sek a költségvetés szorításában tartott előadást 
székelyudvarhelyen.

Jakab Árpád
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A román gazdaság várható idei évi növekedéséről, 
illetve a magyarországi Széchenyi-kártya mintájára 
bevezetendő Kogălniceanu-kártyáról beszélt tegnap 

Székelyudvarhelyen Lakatos Péter parlamenti képviselő (ké-
pünkön). Lakatos már bevezetője elején leszögezte: szoros 
összefüggés van a gazdaságfejlesztés, gazdasági növekedés és a 
központi költségvetés között. A gazdasági fejlődésről szólva el-
mondta, az elmúlt két-három évben tizenöt százalékkal csök-
kent a GDP, de idéntől félszázalékos emelkedést prognoszti-
záltak, ami meglátása szerint lehet hibahatár is. „Egy biztos: 
csökkenni nem csökken” – jelentette ki a politikus, hozzátéve: 
a Logan sikertörténetének köszönhetően idén nőtt az export, 
ugyanakkor csökkent az import. Az előadáson elhangzott: 
az elmúlt három-négy évben alaposan megcsappant mind a 
külföldi befektetők száma, mind a beruházásaik volumene, 
illetve, hogy jelenleg a GDP egyharmada államadósság.

A költségvetés kapcsán Lakatos Pétertől megtudtuk: 
az adóelvonás GDP-arányos mértéke 32,8 százalékot tesz 
ki, ami 11,6 százalékkal az európai uniós átlag alatt van. „A 
2010-es költségvetés profitadóból származó bevétele 4,9 szá-
zalékkal csökkent, ez idén 0,1 százalékkal nőtt, vagyis meg-
állt a csökkenés, azaz a cégek terén is lassan lemérhetővé válik 
a válságból való kilábalás” – fogalmazott a honatya, kitérve 
arra is, hogy a szociális kiadások rangsorában Románia 14,3 
százalékkal az utolsó előtti helyet foglalja el az EU-ban.

A képviselő ismertette azt az ötletét is, amely a 
Kogălniceanu-kártya és -alap bevezetéséről szól. „Bevallom, 
névadónak először Kós Károlyra gondoltam, ezt viszont ne-
hezen lehetett volna keresztülvinni Bukarestben” – mondta 
Lakatos. A magyarországi Széchenyi-kártya mintáján alapu-
ló ötlet – mely 80 százalékos állami garanciavállalás mellett 
150 ezer lejes, azaz közel 37 ezer eurós hitelkeretet biztosí-
tana vállalati beruházásokra és kiadásokra – egyelőre elfo-
gadásra vár. Lakatos szerint Bukarestben ugyanis egyelőre 
azon tanakodnak, hogy egyáltalán melyik állami apparátus 
vállalja fel a munkát.

hírfolyam

> Várják a 141-es pályázatokat. A Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium köz-
zétette a félig önellátó mezőgazdasági farmok 
támogatását szolgáló 141-es intézkedés pályáza-
ti útmutatóját. A vidékfejlesztési program egyes 
pillérének („A mezőgazdasági és az erdészeti 
szektor versenyképességének javítása”) keretén 
belül meghirdetett támogatásra a szaktárca 
idén két kérésleadási periódust írt ki: az elsőre 
a napokban, június 1–30. között, a másodikra  
pedig októberben kerül sor. „Az elmúlt évek ta-

pasztalata szerint a gazdálkodás lassan Románi-
ában is kezd az árutermelés irányába elmozdul-
ni, amelyhez, a termésfelesleg piaci értékesítése 
lévén, a szerkezetátalakítás alatt álló, félig önel-
látó gazdaságok is hozzájárulnak” – magyaráz-
ta Tánczos Barna mezőgazdasági államtitkár. 
Elmondta, a jövedelem-kiegészítő támogatás 
elsődleges célja, a csak részben előállító, tőkehi-
ányos kisgazdaságok árutermelésre való átállásá-
nak az elősegítése. A támogatásra azok a magán-
személyek és családi vállalkozók pályázhatnak, 
akik még nem töltötték be a 62. életévüket, az 
önellátáson felül mezőgazdasági termékeik egy 

részét kereskedelmi forgalomban értékesítik, 
birtokuk gazdasági mérete 2–8 UDE között 
van és rendelkeznek egy öt évre szóló üzleti 
tervvel. Az összeállított dokumentációkat a 
megyei mezőgazdasági igazgatóságoknál kell 
letenni. „A mezőgazdasági termelőknek, a 141-
es intézkedés keretén belül idén 105 millió euró 
áll a rendelkezésére, amelyből gazdaságonként, 
évente, 1500 euróra pályázhatnak. Ezt az össze-
get öt éven át kapják majd meg” – tájékoztatott 
Tánczos. Hozzátette, sikeres pályázás esetén tá-
mogatási feltételként a szaktárca előírja, hogy az 
első három évben a gazdaságok piaci értékesítése 

20 százalékkal kell növekedjen, a birtok gazda-
sági mérete legalább 3 UDE-vel kell bővüljön, 
a támogatás megszerzése után, 3 éven belül pe-
dig a gazda részt kell vegyen a 111-es (Szakképzés 
és információs tevékenységek) intézkedés kere-
teiben szervezett képzési programban. A félig 
önellátó gazdaságokat támogató intézkedés 
keretén belül a Vidékfejlesztési és Halászati Ki-
fizetési Ügynökséghez (APDRP) május végéig 
36 416 pályázat érkezett be, 273,1 millió euró 
értékben. Ebből Hargita megyéből 1449 gaz-
da pályázatát fogadták el, ami kapcsán közel 2 
millió eurót fizettek már ki.

Új csarnokot avattak csíksZentMiháLyon

Nagyobb tejárral  
vonzzák a gazdákat

6. oldal |  2011. június 3., péntekhargitanépe

Gazdaság

a megyei önkormányzat és a helyi 
közbirtokosság közel százezer le-
jes beruházásának eredményeként 
új, teljes körűen felszerelt tejbe-
gyűjtő központot avattak tegnap 
csíkszentmihályon.
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Új tejbegyűjtő központot 
avat tak tegnap Csík szent-
mihályon a helyi közbir-

tokosság és a megyei önkormányzat 
anyagi támogatásával. Az igényesen 
felújított épületet, a tej higiénikus 
tárolását szolgáló ezerliteres, görög 
gyártmányú tartályt, illetve a gaz-
dák által hozott alapanyag azonnali, 
teljes körű elemzését lehetővé tevő 
ecomilk-készüléket egy szimbolikus 
szalagvágási ceremónia keretében 
Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke és Kósa Péter, 
a település polgármestere adta át a 
gazdáknak. Azonban mint Szakáli 
Domokos, a csíkszentmihályi szar-
vasmarhatartók egyesületének al-

elnökétől megtudtuk, a tegnap át-
adott új létesítmény lényegében már 
a község második tejbegyűjtője lesz: 
az újba egyelőre még csak tíz terme-
lő hordja a tejet – napi 230-240 lite-
res mennyiséget –, ám a felvásárló, a 
székelyszentléleki Gordon feldolgo-
zó által fizetett literenkénti 1,2 lejes 
ár a várakozások szerint hamarosan 
számos szentmihályi gazdát „csalhat 
át” a település másik felében levő, 
a tej literjéért viszont csak 76-80 
banis árat kínáló tejcsarnokból. „A 
felvásárlónk pontosan fizet, mi pe-
dig megbízhatóan tudjuk számára 
biztosítani a 28-as fajsúlyú, 3,7-es 
– esetenként 4-es – zsírfokú tejet. 
Hogy ez így is maradjon, arról a 
gazdák által hozott tejet azonnal 
kielemző ecomilk-készülék gondos-
kodik. Csalásra – vizezett vagy an-
tibiotikumos jószágtól származó tej 
– átvételére tehát nem kerülhet sor” 
– teszi hozzá Szakáli. Akit viszont 
turpisságon fognak, attól figyelmez-
tetésként három napig nem veszik át 
a tejet, míg újbóli próbálkozás ese-
tén végleg eltanácsolják a csarnoktól 

az illetőt. Elmondta, az új tejcsarnok 
kialakításához a megyei tanács által 
biztosított 14 ezer lejes vissza nem 
térítendő támogatás is sokat segített, 
míg a beruházás további 85 ezer lejes 
költségfedezetét a helyi közbirtokos-
ság gazdálkodta ki, de szintén utób-
bi biztosította a csarnoknak otthont 
adó telket és lakóingatlant is.

Az új tejértékesítési lehetőség-
gel viszont bíznak benne, ha nem is 
könnyen, de lassan-lassan megfordít-
ható lesz a község állománycsökkené-
se: a jelenlegi 110 tehenes állomány 
ugyanis csak töredéke a csíki telepü-
lésen korábban tartott jószágszám-
nak. „Nagyon sokan eladták már a 
teheneket, mert vagy kiöregedtek, 
vagy pedig nem akarnak már jószá-
got tartani, a fiatalok ugyanis inkább 
más, könnyebb megélhetési formát 
keresnek. Akinek biztos munkahelye 
van, azt nem cseréli fel a tehéntartás-
ra. Előbbin ugyanis míg nyolc vagy 
tíz órát kell dolgozni, a tehén már 24 
órás odafigyelést kíván az év minden 
egyes napján” – magyarázta a szarvas-
marhatartók egyesületének alelnöke.
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