
kompetencia, és szakmai hozzá-
állás, hogy ezek a dolgok meg is 
történjenek” – fogalmazott la-
punknak Tánczos.

Négy stratégia, 
egy közös cél
Borboly Csaba, Hargita Me-

gye Tanácsának elnöke a Hargita 
megyei Leader-projektek kap-
csán a kidolgozásban részt válla-
ló polgármestereket, pályázatíró-
kat és civil szervezeteket méltat-
ta. A tanácselnök ugyanakkor az 
RMDSZ kormányzati szerepvál-
lalását is kihangsúlyozta: mint 
fogalmazott, ennek köszönhe-
tően újra bebizonyosodott, a 
jelenléttel a minisztériumok 
szintjén is hatékonyabban lehet 
egy-egy pályázat sorsát egyen-
getni. „A megyénkből nyertes 
négy Leader-pályázat a térség-
ben élőknek együttesen több 
mint 10 millió eurót meghaladó 
segítséget jelent. Olyan 10 millió 
eurót, amiből konkrét, kézzelfog-
ható, kisebb vagy nagyobb beru-
házások valósíthatók meg. Erre 
pont most nagyon nagy szükség 
van, főleg mikor az embereket 

érzékenyebbé és fogékonyabbá 
próbáljuk tenni a helyben előál-
lított, megtermelt értékek iránt, 
tudatosítva, nem kell mindent 
nyers formában, feldolgozatlanul 
eladni. Úgy gondolom, a Leader-
programoknak a székely termé-
kek, a székely ügyek szempontjá-
ból az emberek mindennapi életé-
ben is óriási jelentősége lesz” – fo-
galmazott érdeklődésünkre Bor-
boly. Elmondta, a négy térségben 
az előkészítők négy különböző 

stratégiát dolgoztak ki, amelyek 
viszont egymással kommuniká-
ló, egymást erősítő fejlesztéseket 
tartalmaznak. „Ha valahol valami 
megtermelődik, arra már turiz-
must is lehet építeni. Nézze meg, 
hogy készül a termék, maradjon 
ott, költsön el több pénzt azon a 
településen, tehát ilyen egymást 
erősítő hatású folyamatok kell a 
Leader-projektekből támogatás-
ra kerüljenek” – tette hozzá a 
megyei tanács elnöke.

hírfolyam

> Több mint 10 ezer új munkaszerző-
dést kötöttek. A Hargita Megyei Munkaügyi 
Felügyelőség közleménye szerint az elektro-
nikus nyilvántartási rendszerben a január 
1. és május 31-i időszakban 36 790 mun-
kaszerződés szerepelt, ebből májusban 
– azaz a munkatörvénykönyv új rendel-
kezéseinek életbe lépése óta – megyénk-
ben 10 136 új munkaszerződés köttetett 
meg. Május folyamán 3151 munkáltató 
jegyeztetett be új munkaszerződéseket, s 

ezek szerint egy munkáltatóra átlagosan 
valamivel több mint három új alkalma-
zott jut. Az esztendő első öt hónapja so-
rán a munkaügyi felügyelőség ellenőrei 
a feketemunka kiszűrése érdekében 564 
munkáltatónál végeztek ellenőrzést, s 
ezek közül 68 esetében azonosítottak 
be 99 olyan személyt, amelyeket a törvé-
nyes formaságok mellőzésével foglalkoz-
tattak. Az elmúlt esztendő hasonló idő-
szakában csak 41 ilyen személyt találtak. 
507 esetben állapítottak meg különböző 
szabálysértéseket, s ezek közül 140 eset-

ben róttak ki pénzbírságokat, amelyek 
összértéke 482 ezer lej volt, ebből 329 
ezer lej a törvényes formaságok mellőzé-
sével foglalkoztatott személyek esetében. 
Továbbá egy munkáltató súlyos törvény-
sértése okán bűnügyi feljelentést tettek 
az ügyészségnél. Hogy hány munkaszer-
ződés szűnt meg a szóban forgó időszak-
ban, arra vonatkozóan a felügyelőség nem 
rendelkezik adatokkal, mint ahogy arról 
sem, hogy a megkötött munkaszerződé-
sek közül hány részmunkaidős, illetve 
hány teljes munkaidős. (Hecser Zoltán)
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helybeN megfogalmazott célokra

Leader-pályázatok

Gazdaság

mi is az a leaDer?

LEADER, azaz Liasion Entre Actions Pour le Developement de 
L’Economie Rurale, francia mozaikszó, aminek magyar jelen-
tése: Közösségi kezdeményezés a vidék fejlesztése érdekében. A 
LEADER az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi prog-
ramja, amely a helyi szinten működő aktív társulások, együttmű-
ködések által kialakított és végrehajtott integrált terveket támo-
gatja. Célja, hogy segítse és támogassa a helyieket abban, hogy 
a környezetükben levő lehetőségeket felismerjék és azokat fenn-
tartható módon kihasználják. A programnak köszönhetően ma-
gas színvonalú, eredeti vidékfejlesztési stratégiák születnek, mint 
például a természeti és kulturális örökség védelme, helyi gazdaság 
megerősítése, a közösségek önszerveződésének és együttműködé-
sének javítása és ösztönzése.

terepszemléN tekiNtették meg
a bogát kistérségi fejlesztéseket

Gőzerővel zajlanak 
a munkálatok

egy napközi, egy vízszolgáltató és csatornázási rend-
szer, egy szennyvíztisztító rendszer, nyolc kilométer 
községi út és egy újjászülető iskolaépület. Ez a mérle-
ge a május 6-i munkálatismertetőnek, amelyet a Bogát 
Önkormányzati fejlesztési társulás szervezett a Vidék-
fejlesztési alap 322-es kiírására benyújtott pályázat fo-
lyamatban levő munkálatainak bemutatására.

HN-információ

Az eseményre hivatalosak voltak a Bogát kistérség 
településeinek polgármesterei és a munkálato-
kat kivitelező cégek, illetve pályázati alapokat 

folyósító pénzügyi intézmények képviselői is. Az Eu-
rópai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaphoz be-
nyújtott 6 millió euró költségvetésű nyertes pályázat 
előlegének lehívásához Hargita Megye Tanácsa 200 
ezer lejjel járult hozzá. A munkalátogatáson a megyei 
tanács részéről Borboly Csaba megyeitanács-elnök 
mellett Becze István és Szentes Antal megyei tanácso-
sok vettek részt. Szentes Antal – aki egyben a projekt 
felelőse is – elmondta, a tervezett munkálatok átadási 
határideje 2012. március 18. Addig Csíkszentmihályon 
el kell készüljön 80 gyerek befogadására képes napközi 
otthon, az ivóvízhálózat és csatornázási rendszer, illet-
ve a madéfalvi szennyvíztisztító állomás, a DC 12 köz-
ségi út felújítása, valamint az egykori csaracsói iskola 
kulturális örökségvédelmi központtá való átalakítása. 
Borboly Csaba megyeitanács-elnök a térség egyik leg-
nagyobb horderejű pályázatáról elmondta, hogy ilyen 
pályázatokra van szükség. Hargita Megye Tanácsa min-
dig is bátorította a hasonló saját kezdeményezésből lét-
rejövő projekteket, és amellett hogy szakmai segítséget 
nyújt, szívesen részt vesz a pénzügyi támogatásukban is. 
„Bármennyire kiterjesztettük a megyei tanács tevékeny-
ségi területét, az még mindig nem elég. Amikor elérjük 
kapacitásunk határát – legyen az szakmai tanácsadás 
vagy projektlebonyolítás –, akkor van szükség hasonló, 
alulról jövő kezdeményezésekre. Bár az elején veszélybe 
sodródott a kezdeményezés, segítettünk az előleg lehí-
vásához szükséges alapok előteremtésében, és lám, mára 
a projekt bebizonyította életképességét, a pályázók meg 
rátermettségüket” – nyilatkozta Borboly Csaba. 

Formálódik a madéfalvi szennyvíztisztító medencéje
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