
Elmarad a SzékElyföldi
TErmékkiállíTáS éS VáSár

Belebuktak a közönybe
a korábban bejelentkezett kiállító cégek sorozatos 
visszalépése miatt végül a szervezők is lemond-
ták a hétvégére tervezett csíkszeredai Székelyföldi 
Termékkiállítást és Vásárt. a hírt tegnap lapunknak 
Bereczki Kinga, a rendezvényt szervező Civilek Há-
romszékért Szövetség elnöke is megerősítette.

D. L.

Az előzetesen várt hatvan helyett mindössze 25 
kiállító jelezte részvételét a hétvégére tervezett 
csíkszeredai Székelyföldi Termékkiállításra és 

Vásárra. Sokan az utolsó pillanatokban mondták vissza 
részvételüket, így a csíksomlyói búcsúval is egybeeső kiál-
lítást a szervező sepsiszentgyörgyi Civilek Háromszékért 
Szövetség – a rendezvény sikertelenségét nem kockáztat-
va – tegnap végül a teljes vásárt lemondta. Mint lapunk-
nak Bereczki Kinga, a szövetség elnöke elmondta, a ren-
dezvény lemondásával két hónapnyi szervezési munkát 
dobtak el. „Sajnos már a vásár szervezési szakaszában is 
közönyt tapasztaltunk, ami nagyon megnehezítette a 
dolgunkat. A kezdeti pozitív nekibuzdulást sajnos na-
gyon sok cég részéről komolytalanság követte, olyannyi-
ra, hogy a kezdeti igenből a végefelé már nem lett. A múlt 
heti visszalépések miatt ezért ma reggel (hétfőn – szerk. 
megj.) a kollégáimmal úgy döntöttünk, nem kockáztat-
juk a rendezvény sikerét. Egy félig telt vagy majdnem 
üres sportcsarnokkal senkiben sem akartunk hiányérzést 
kelteni” – fogalmazott Bereczki. Mint magyarázta, a 
vásár célja az értékfelmutatás lett volna, erős pozitív ki-
sugárzással, amely biztatóan hat az emberek tudatára és 
növeli a közösségi érzést, egyben ráirányítja a figyelmet a 
helyi termékek, helyi cégek fontosságára. „Ez az eszmei-
ség sajnos nem lelt a cégek körében széles körű támoga-
tottságra” – fűzte hozzá az egyesület elnöke.

Térségenként 2,8 millió eurós, 
azaz Hargita megye szintjén 
több mint 11 millió eurós finan-
szírozási támogatást nyertek a 
megyénkből benyújtott Leader- 
pályázatok, ami a helyi magán-
szféra hozzájárulásával 14,2 
millió euróra kerekítődik fel. 
Csák László, a két Leader-térség 
pályázati anyagát is előkészí-
tő CDC Consulting pályázatíró 
cég igazgatója szerint a neheze 
azonban csak ezután jön.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Mind a négy, Hargita 
megyéből benyújtott 
Leader-pályázat nyert 

– derült ki a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
honlapján közzétett adatok-
ból. A fellebbezések elbírálása 
nyomán immár véglegesnek te-
kinthető, finanszírozásra kerülő 
pályázatok pontlistáján így me-
gyénkből a Sóvidék–Hegyalja 
Leader-akciócsoport a 66. he-
lyen, a gyergyói településeket 
tömörítő G10 a 73. helyen sze-
repel, míg a Homoród–Rika–
Küküllő Leader-térség a 79., a 
csíki településeket tömörítő Csík 
Közös Akció Csoport pályázata 
a 81.-ként nyert finanszírozási 
jogot. A négy Hargita megyei 
Leader-térség elképzeléseinek, 
projektterveinek finanszírozásá-
ra a szaktárca a nemzeti támoga-
tásból és az Európai Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Alapból 
(FEADR) egyenként 2,85 millió 
euróval járul hozzá, míg a helyi 
magánszféra által vállalt önrész 
Leader-térségenként eltérően, 
515 ezer és 907 ezer euró kö-
zött változik. A térségek helyi 
közösségei által megfogalmazott 
célokra és szükségletekre szánt, 
helyben írt és helyben elbírált 
pályázatokra jutó pénzkeret így 
Leader-térségenként 3,37 és 3,76 
millió euró között alakul.

Most jön a neheze
Megkeresésünkre Csák László, 

a Sóvidék–Hegyalja és a gyergyói 
G10 Leader-térségek pályáza-
ti anyagát elkészítő csíkszeredai 
CDC Consulting cég igazgatója 
szerint nyerni sem volt egyszerű, 
de a neheze csak ezután jön. „A 
szakemberek toborzása, felkészí-

tése, a pályázati kiírások előké-
szítése még mind hátravan. Sze-
retnénk segítségére lenni a tér-
ségeknek, hogy már idén ősszel 
megjelenhessenek az első felhí-
vások” – mondta el a szakember. 
Mint fogalmazott, már az eddigi 
munka is nagy kihívás volt, mivel 
a valódi Leader-szemléletet kel-
lett összeegyeztetni a romániai 
bürokratikus rendszerrel, de mint 
hozzátette, ehhez sok segítséget 
kaptak a térségek Bukarestből 
is. „Arra törekedtünk, hogy ne a 

pontrendszernek, hanem a vidék 
fejlődési lehetőségeinek és a he-
lyi közösségek elvárásainak felel-
jünk meg. Ebben az értelemben 
az általunk készített két stratégia 
nem kompromisszumokon alapul, 
hanem a legmagasabb szakmai 
elvárásoknak és a vidéki igények-
nek egyaránt megfelelnek” – nyi-
latkozta lapunknak Csák László, 
aki az eddigi együttműködést 
megköszönve ezúton sok sikert és 
kitartó munkát kívánt a helyi ak-
ciócsoportok tagjainak.

Kisberuházások tömege 
indulhat el
Kérdésünkre, hogy mire 

elég a szaktárca által térségen-
ként biztosított 2,8 millió euró, 
Tánczos Barna, a Mezőgazdasági 
Minisztérium illetékes államtit-
kára elmondta, e pénzből való-
színűleg nem fognak tudni nagy 
infrastruktúrát – utakat, vagy 
erdei utakat – építeni, sem pedig 
nagy tejgyárakat, mert ez a forrás 
– megfogalmazása szerint – nem 
elég arra, de nem is azt szolgál-
ja. „Nagyon jó lehetőség viszont 
a kistérségi vágóhidak építésé-
re, jó lehetőség különböző he-
lyi közösségi kezdeményezések 
finanszírozására. Például ha a 
gyümölcsértékesítést és primer-
feldolgozást nézzük, akkor akár 
lekvárkészítésről, akár pálinka-
főzésről is szó lehet. De megol-
dás lehet a térség tejtermelőinek 
a tejértékesítés javítására, a közös 
termékértékesítésre, a kis kapaci-
tású tejfeldolgozók, sajtgyárak 
létrehozására. Ezekben látok én 
nagy fantáziát. Ezek azok a pro-
jektek, melyek a nagy vidékfej-
lesztési programból kiszorulnak. 
A nagy cápák elviszik a pénz 
javát, a kistermelőkre így pedig 
kevesebb pénz és kevesebb oda-
figyelés jut. Ezeket a helyi kez-
deményezéseket tudják viszont 
a Leader-térségek felkarolni, és 
úgy gondolom, hogy Hargita 
megyében a négy Leader-térség 
pályázati anyagaiból is szemmel 
láthatóan megvan az a szakmai 

hírfolyam

> A több turista ellenére is alacsony 
szálláskihasználtság. Tavalyhoz képest 5,1 
százalékkal nőtt a romániai vendéglátó-ipari 
egységekben áprilisban elszállásolt turisták 
száma. A 433 300 turista negyede külföldi 
volt – derült ki az Országos Statisztikai In-
tézet (INS) adataiból. A vendégéjszakák szá-
ma 979 700 volt, 2,2 százalékkal több, mint 
tavaly áprilisban. A szállásadók közül a ho-
telek részesedése a vendégéjszakákból 77,9 
százalék volt, ám a kihasználtság még mesz-

sze elmarad a kívánttól: áprilisban ugyanis a 
nyilvántartott szállások csupán 20,8 százalé-
kát használták ki, a hotelek kihasználtsága 
24,9 százalékos volt. Az INS szerint Romá-
niába áprilisban 571 900 külföldi személy 
érkezett, 2,5 százalékkal kevesebb, mint 
2010-ben, míg az országot turisztikai céllal 
881 900 román állampolgár hagyta el.

> 5 lejjel nőtt az átlagbér. Márciushoz ké-
pest 5 lejjel, 1498 lejre nőtt az országos nettó 
átlagkereset, ám az inflációval kiigazított érték 
valójában az átlagbér 0,4 százalékos csökkené-

sét takarja – derült ki az Országos Statisztikai 
Intézet tegnap közzétett adataiból. „2011 áp-
rilisában a gazdasági ágazatok többségében a 
megelőző hónaphoz képest nőtt a nettó átlag-
kereset – elsősorban az alkalmi, húsvéti prémi-
umoknak, ajándékjegyeknek és a jelentősebb 
termelésnek köszönhetően” – áll az intézet 
közleményében. A legnagyobb bérnöveke-
dést – több mint 16 százalékosat – a távközlési 
cégeknél dolgozók érzékelhették, de 10 és 13 
százalék közötti emelés volt a villany- és hő-
energia, melegvíz- és ivóvíz-szolgáltatóknál is, 
illetve a gépjárműgyártóknál is. A legnagyobb 

arányú csökkenést ellenben – 30 százaléko-
sat – a dohányiparban mérték, míg átlagosan 
11-14 százalék közötti mértékben csökkentek 
az átlagfizetések a pénzügyi és biztosítási szfé-
rában működő cégek berkeiben is, de hasonló 
arányú bércsökkenést tapasztaltak a könyv- és 
lapkiadók esetében is. Az állami alkalmazot-
tak esetében enyhén növekedett a nettó kere-
set, márciushoz viszonyítva a közigazgatásban 
1,1 százalékkal, az egészségügyben és szociális 
gondozásnál pedig 0,4 százalékkal. A tanügy-
ben viszont az áprilisi fizetések 3,1 százalékkal 
maradtak el az előző hónapitól.
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TérSégEnkénT 3,5 millió Euró

Nyertek a Hargita megyei

Borboly Csaba: „A me-
gyénkből nyertes négy 
Leader-pályázat a tér-
ségben élőknek együtte-
sen több mint 10 millió 
eurót meghaladó segít-
séget jelent.”
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