
Közel tízezren tekintették meg 
a hétvége során a 19. CsíkExpó 
nemzetközi kiállítást és vásárt – 
becsüli Csipor Attila, az expo fő-
szervezője. Mivel idén az összes 
kiállítóstand elfogyott, jövő évre 
nézve a szakember máris a vásár 
bővítésén gondolkozik.
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Közel tízezer látogató keres-
te fel az elmúlt négy nap alatt 
a csíkszeredai CsíkExpót 

– mondta el tegnap lapunknak a ti-
zenkilencedik nemzetközi kiállítás és 
vásár vasárnapi zárása kapcsán Csipor 
Attila, az expo főszervezője. Mivel a 
vásár idei kiemelt területe a zöldener-
gia-hasznosításhoz kapcsolódott, az 
expón a szokásosnál is nagyobb volt a 
sürgés a Hargita Megyei Energiataka-
rékossági Közszolgálat és a különböző 
napkollektorokat forgalmazó cégek 
háza táján. Talán ennek is betudható-
an a vásár legnagyobb sikerét a külön-
böző fűtéstechnikákat és eszközöket 
bemutató cégek aratták, de a látottak 
alapján szintén sokan érdeklődtek a 
borszéki és a gyimes-völgyi turisztikai 
információs pultoknál is. „A kazán-
forgalmazók például mindent eladtak 
– és itt most 5-6 ezer eurós termékek-
ről beszélünk. Volt olyan is – például 

száraztészta-forgalmazó –, aki úgy 
érezte, idén kevésbé érdeklődtek a ter-
mékei iránt, de volt olyan kiállítónk is, 
aki állította, már a vásár első napján 
többet értékesített, mint az idei kiál-
lításokon és vásárokon összesen. De 
végül is nem véletlenül választottuk a 
kiállítás mottójának A termék beszél 
szlogent, mivel mi csak a helyszínt és 
a bemutatkozáshoz szükséges infrast-
ruktúrát biztosíthatjuk, a vásárlókat 
és üzleti partnereket viszont a kínált 
termékei, szolgáltatásai függvényében 
a kiállítónak kell megfognia” – fogal-
mazott Csipor.

A vásárt szervező Expo-Har Kft. 
ügyvezetője ugyanakkor az idei évi 
tapasztalatok függvényében már a 

jövő évi kiállítás bővítési lehetőségeit 
keresi – az idei vásáron részt vett 58 
egyéni kiállító és további közös stan-
don bemutatkozó 37 szereplő révén 
ugyanis már egyre szűkösebbnek mu-
tatkoznak a Vákár Lajos Műjégpálya 
belső és épület előtti, külső terei. „A 
nagyobb kiállítófelületek iránti igény 
most is megmutatkozott, és bizony 
emiatt idén volt olyan cég, amelyet a 
helyhiány miatt kellett elutasítanom. 
Másrészt viszont jövőre jubilálunk, a 
huszadik CsíkExpó kiállításunkra ké-
szülünk, biztos hogy nagyobb kiállító-
térre lesz szükség, a jégpályán belül vi-
szont újabb helyet már csak a folyosók 
beszűkítésével nyernénk, ennek pedig 
nem vagyok híve” – mondta Csipor.

Négy Nap, tízEzEr látogató

Tegnap zárta kapuit a CsíkExpó
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> Sztrájkra készülnek a pénzügyőrök. A 
pénzügyőröket képviselő országos szakszerve-
zet (SNFP) pénteki ülésén elítélte a kormány 
ágazatra vonatkozó, 40 százalékos személyzet-
csökkentési szándékát. A szakszervezet közle-
ménye szerint a kormány olyan intézményen 
kíván takarékoskodni, mely elsődleges szerepet 
tölt be a gazdasági-pénzügyi fegyelem fenntar-
tásában és az adócsalás elleni küzdelemben. A 
pénzügyminisztérium egyébként az Országos 
Vámhivatal és a Pénzügyőrség kötelekéből 

összesen 2140 alkalmazottat bocsátana el, a 
legtöbbet, 1427 személyt a vámosok közül. A 
pénzügyőrségnél a készülő kormányhatározat 
szerint legtöbb 1092 állás maradna a jelenlegi 
1805-ből, míg a vámosok számát 31 százalék-
kal, 3159 főre apasztanák.

> Brüsszeli eurókból folytatnák a hőszi-
getelési programot. A tömbházak hőszigete-
lésének európai alapokból való finanszírozásá-
nak engedélyezését kéri a regionális fejlesztési 
minisztérium az Európai Bizottságtól – jelen-
tette be Elena Udrea tárcavezető. A miniszter 

szerint a célra 200 millió euróra lenne szükség. 
Hozzátette, a hőszigetelési programhoz más 
programok költségvetéséből is át lehetne cso-
portosítani pénzeket. A miniszter elmondta, 
azok a lakók, akik hitelt vesznek fel, hogy állni 
tudják az önrészüket a hőszigetelésből, nem 
fognak kamatot fizetni, mert azt a miniszté-
rium támogatja, és nem is kell hogy elzálogo-
sítsák a lakásukat, mert a hitelt az állam fogja 
garantálni.

> Fizetőssé tennék a hazai sztrádákat. 
Románia pénzügyi és adóstratégiájának ér-

telmében hamarosan használati díjat ró ki az 
autópályákra a pénzügyminisztérium. Bár 
a stratégiában nem szerepel a használati díj 
bevezetésének határideje, a tárca három éven 
belül mégis fizetőssé tenné a hazai sztrádá-
kat, a stratégiát ugyanis a 2012 és 2014 kö-
zötti periódusra dolgozták ki. Anca Boagiu 
közlekedési miniszter szerint az autópályák-
ra történő használati díj kirovása az Európai 
Bizottság követelménye, de egy 100 kilomé-
terenként fizetendő 3-4 eurós sztrádadíj be-
vezetését kezdeményezte már elődje, Radu 
Berceanu is.

NAgy volt Az érdeklődés 

A 125. és A 312. iNtézkedés iráNt

Túligényelték a keretet
túligényelték a pályázók mind a 125-ös, mind a 312-
es intézkedések keretét a májusi kiírásra benyújtott 
pályamunkáikkal – mondta el tánczos Barna, a me-
zőgazdasági minisztérium államtitkára. Hargita me-
gyéből a legtöbb pályázatot az erdei úthálózat felújí-
tására nyújtották be.

HN-információ

Elégedett a mikrovállalkozások létrehozását és 
működtetését támogató 312-es, illetve a me-
zőgazdaság és az erdészet korszerűsítéséhez 

kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztését támogató 
125-ös vidékfejlesztési intézkedések májusi kiírásá-
nak eredményeivel Tánczos Barna, a mezőgazdasági 
minisztérium államtitkára. „A mikrovállalkozások 
létrehozását támogató rendszer iránti jelentős érdek-
lődést a kifizető ügynökséghez a múlt hónap folyamán 
beérkezett, több mint 335 millió euró értékben letett 
2395 pályázat is bizonyítja” – fogalmazott Tánczos. 
Hozzátette, figyelembe véve azt is, hogy a kiírásra 
szánt keretösszeg 89 millió euró – a többszörös túl-
igénylés kapcsán –, sikeres kérésleadási periódusról 
beszélhetünk, mivel a csíki államtitkár meglátása sze-
rint a vidéki mikrovállalkozások fejlesztése egyaránt 
szolgálja a munkahelyteremtés és a vidéki elvándorlás 
mérsékelését. Elmondta, az intézkedés keretén belül a 
támogatható tevékenységek közé a nem mezőgazdasá-
gi jellegű vállalkozások tartoznak, így például a köny-
nyűipari és finommechanikai munkálatok, a faipari 
termékek feldolgozása, kézművességi, szobrászati, 
fodrászati és cipészeti tevékenységek, valamint szer-
vizszolgáltatások, autó és háztartási eszközök javítása. 
A támogatások értéke ugyanakkor a befektetések tí-
pusától függ. Így például engedéllyel rendelkező ma-
gánszemélyek, orvosi és állatorvosi rendelők, családi 
vállalkozások esetén a támogatás felső határa projek-
tenként 50 ezer euró, míg a szállítási szolgáltatásokat 
nyújtó mikrovállalkozásoknak 100 ezer euró. A kéz-
műves-tevékenységeket folytató gazdasági szereplők 
ugyanakkor 200 ezer euróra is pályázhatnak.

A 125-ös intézkedés keretén belül – szintén má-
jusban – a Vidékfejlesztési és Halászati Kifizetési 
Ügynökség (APDRP) megyei kirendeltségeihez, több 
mint 730 millió euró értékben, 628 pályázat érkezett 
be. Többségük a 125a.) alpontban megfogalmazott 
– azaz „a mezőgazdaság fejlesztéséhez kötődő infrast-
ruktúra javítása és fejlesztése” nevű – kiírás kapcsán. A 
125-ös májusi kiírásának teljes keretösszege egyébként 
333 millió euró, azaz érdektelenség helyett ez esetben 
is túligénylésről van szó. Tánczos szerint ezen belül a 
legtöbb támogatási kérést Hargita, Suceava, Kolozs, 
Szatmár, valamint Iaşi megyéből nyújtották be, első-
sorban mezőgazdasági utak építésére és felújítására, 
mezőgazdasági üzemek energiaellátására, öntözőbe-
rendezésekre, vízelvezető rendszerek, gátak és egyéb 
talajjavításhoz szükséges munkálatok és létesítmények 
megvalósítására, illetve szakszerű szennyvízkezelési 
létesítmények létrehozására érkeztek be. A támogatás 
értéke az erdei úthálózat kiépítésére és korszerűsítésé-
re projektenként legtöbb 1,5 millió euró lehet, míg a 
közösséget csak részlegesen szolgáló projektekre 750 
ezer eurót lehet kérni.
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