
Sorra veszik át Bukarestben a 
napokban a romániai Leader-
térségek vezetői a működésük-
nek és fejlesztési elképzeléseik 
kivitelezésének zöld utat adó 
Leader-tanúsítványokat. A Hargi-
ta megyéből nyertes négy Leader-
térségből eddig a gyergyói G10, 
valamint a Sóvidék–Hegyalja 
kapott zöld utat az induláshoz, 
ám a bukaresti engedély meg-
szerzéséért folyamodik jövő hé-
ten a csíki Leader-térség is, míg 
a homoródmenti településeket 
tömörítő Leader-térség egyelőre 
még a hivatalos bírósági bejegy-
zésre készül.
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Mozgalmas hetet tudhat-
nak maguk mögött a 
Hargita megyei Leader-

térségek – tudtuk meg Csák 
Lászlótól, a megyénkben létrejött 
négyből két Leader-térséget is se-
gítő csíkszeredai CDC Consulting 
igazgatójától. A gyergyói G10 
térség – mely egyesületként a bí-
róságon már tavaly novemberben 
be lett jegyezve – nemcsak a me-
gyében, de a Romániában létrejött 
Leader-térségek között is első volt. 
„De ahhoz, hogy ne csak egyesü-
let, hanem hivatalos Leader-térség 
is legyen, előbb fejlesztési stratégi-
ájával meg kellett nyernie az orszá-
gos válogatót, másrészt a Leader-
tanúsítványt is ki kellett váltani 
Bukarestből, amit a G10 térség 
elnöke, Laczkó Albert Elemér épp 
a múlt héten vett át. Most már 
gyakorlatilag csak a helyi akciócso-
port működésére vonatkozó támo-

gatási szerződés aláírása van hátra, 
amiből az elkövetkezendő négy és 
fél évben finanszírozzák a műkö-
désüket” – magyarázta Csák.

A szakember hasonló jó hírek-
kel szolgált a harminc tagot szám-
láló Sóvidék–Hegyalja Leader-
térség kapcsán is, mely a sikeres 
bírósági bejegyzés után Tamás 
Ernő, a térség elnöke, Székelyvar-
ság polgármestere révén a fővá-
rosban e héten veheti át a Leader-
tanúsítványt. „Ez azért is érdekes, 
mert míg a Hargita megyében leg-

hamarabb bejegyzett Leader-térség 
a gyergyói G10 volt, addig a terve-
zés terén is a Sóvidék–Hegyalja 
térség alakult meg legutoljára, de 
úgy tűnik, az időbeli hátrányukat 
ledolgozva mindössze csak egy hét 
eltéréssel kezdheti meg működé-
sét. Erre pedig, amikor az utolsó 
pillanatban belevágtunk, még mi 
sem számítottunk volna” – fűzi 
hozzá Csák László.

Ami a Hargita megyében lét-
rejött és sikeresen pályázó másik 
két térséget illeti, a Homoród–

Rika–Küküllő Leader-térség je-
lenleg még a bírósági bejegyzésre 
készül. Mint tegnap Sándor Kál-
mántól, a 74 tagot számláló tér-
ség homoródalmási képviselőjétől 
megtudtuk, a bejegyzési proce-
dúrát várhatóan két héten belül el 
tudják indítani, így a bírósági mal-
mok őrlésétől függően az indulást 
jelentő Leader-térségi tanúsítvány 
megszerzésére valamikor októ-
ber elejére számítanak. A csíki, 
kászoni és gyimesi településeket 
átfogó Csík Leader-térség azonban 

már a bejegyzésen is túlvan, így a 
tanúsítvány megszerzése érdeké-
ben összeállított dokumentációt – 
mint András Zoltántól, a Leader-
térség elnökétől, Kászonaltíz pol-
gármesterétől megtudtuk – még a 
jövő hét elején szeretnék eljuttatni 
Bukarestbe.

A tanúsítvány megszerzése után 
a támogatási szerződés aláírása kö-
vetkezik. Utóbbi kapcsán Csák 
László óriási dolognak tartja, hogy 
e révén 100 százalékban finanszí-
rozzák a helyi akciócsoportok mű-
ködését mind az irodák, a felszere-
lés, mind a személyzeti, kommuni-
kációs és utazási költségek terén is. 
„Én azt remélem, hogy még idén 
sikerül nemcsak felállítani az iro-
dákat, hanem valamikor november 
tájékára sort keríteni az első pályá-
zati kiírásra is” – mondta el a G10 
és a Sóvidék–Hegyalja térségek 
kapcsán Csák László. Meglátása 
szerint azonban minden Leader-
térség számára egyaránt nagy ki-
hívást jelent majd a megfelelő sze-
mélyzet kiválasztása, mivel a helyi 
akciócsoportok mellett létrejövő 
9-11 főt főállásban 54 hónapon 
keresztül foglalkoztató irodák lé-
nyegében a Leader-program meg-
valósításáért felelnek. „A munka-
körök betöltéséhez pedig minden 
esetben nagyon speciális tudás, 
kiváló vezetői és kommunikációs 
képességek kellenek, hisz ezeknek 
az embereknek a feladata lesz meg-
győzni a térség lakóit, vállalkozóit 
arról, hogy igenis érdemes pályáz-
ni, és segíteniük kell abban, hogy 
a befogadott pályázatok működő-
képesek is legyenek” – fejtette ki a 
konzultáns cég igazgatója.
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Körkép
társadalom

Némi megrökönyödést és ellenérzést váltott ki Sebastian 
Lăzăroiu munkaügyi miniszternek ama meglátása, misze-
rint Romániában gazdagnak tekinthető minden olyan sze-
mély, akinek havi átlagos jövedelme meghaladja a 800 lejt. 
Amikor ezt a bejelentését tette, részben pontatlanul fogalma-
zott, egyrészt annak okán, hogy bért is emlegetett, másrészt 
pedig annak okán, hogy nem volt világos, bruttó vagy nettó 
összegről van-e szó. A távfűtési állami szubvenció megvoná-
sáról és az új fűtési segély bevezetéséről rendelkező jogszabály-
tervezet kapcsán ismét visszatért a szóban forgó jövedelmi 
szintre. Vasárnap azt állította, hogy a 800 lejes jövedelem 
alatt nem a bért értette, ugyanakkor ő a nettó jövedelemre 
utalt. Továbbá határozottan állította, hogy Románia lakos-
ságának 40 százaléka esetében ezt az értéket meghaladó jöve-
delemről van szó. Ilyen körülmények közepette pedig pazarlás 
lenne az állam részéről szubvencionálni azok fűtését is, akik 
havonta 800 lejnél többet keresnek. Hogy még meggyőzőbb 
legyen, kitért arra is: nemzetközi viszonylatban is a lakosság 
40 százaléka a gazdagok kategóriájába tartozik. Ez lehet, 
hogy így van, csak az a gond, hogy az értékküszöbök ország-
ról országra változnak. Mert ha nem így lenne, akkor az, aki 
szegény Franciaországban, igen gazdag lenne Romániában. 
Mondjuk ezt annak okán, hogy ott a minimálbér 1321 euró, 
Romániában pedig a 180 eurót sem éri el. De térjünk visz-
sza arra a bizonyos 800 lejes jövedelemre, és közelítsük meg a 
bruttó, illetve a nettó bérek átlaga szempontjából: az országos 
átlagos bruttó bér meghaladja az 1800 lejt, a nettó az 1200 
lejt. Hargita megye esetében az júniusban 1344, illetve 985 

lej volt. Nos, akár az országos, akár a Hargita megyei átla-
gos nettó bérről beszélünk, az meghaladja a miniszter által 
„megállapított” értékhatárt. Ezek szerint mindazok, akik 
átlagbére nagyobb 800 lejnél, gazdagnak tekinthetők. Az 
sem kizárt, hogy az alkalmazottak 40 százalékának valóban 
magasabb a nettó bére, mint 800 lej. Abból viszonylag tisz-
tes körülmények között meg is lehet élni. Mármint akkor, ha 
az adott személy csak saját magát „tartja el”. Márpedig az 
esetek nagy többségében a bért realizálók családfenntartók. 
Azaz más személyeket, családtagokat tartanak el. Nos, ebben 
a megközelítésben már másképpen fest az az egy főre jutó havi 
nettó 800 lej. Erről viszont a miniszter nem beszélt. Végez-
zünk egy virtuális számítást: ha egy háromtagú családban 
az apa és az anya is alkalmazott, akkor kettejük havi nettó 
keresete legalább 2400 lejes kell legyen ahhoz, hogy kijöjjön 
az az egy személyre jutó 800 lej. De ha netalántán három 
gyermekük van, akkor a kettejük havi nettó keresete el kellene 

érje a havi 4000 lejt. Nos, Romániában a becslések szerint 
az alkalmazottak közül alig 200 000-nek van ekkora vagy 
ennél nagyobb havi keresete. Az is igaz, hogy a romániai al-
kalmazottak 3,4 százalékának a havi nettó bére meghaladja 
az 5500 lejt. De ez egy csepp a tengerben, mint ahogy az is, 
hogy vannak olyanok is, akik különböző forrásokból havonta 
20 000 lejt meghaladó jövedelmet realizálnak. De ott áll-
nak a túlsó oldalon a nyugdíjasok, az a népes tábor, amely 
több mint 4 millió személyt számlál. A romániai nettó át-
lagnyugdíj viszont jóval 800 lej alatt van. Ezek szerint az 
ország lakosságának mintegy fele már eleve kikerül a gazda-
gok kategóriájából. Ehhez még hozzá kell adni azokat az al-
kalmazottakat is, akiknek nettó bére kevesebb, mint 800 lej. 
Ha mindezt összeadjuk, akkor nemigen fog kijönni a minisz-
ter által emlegetett 40 százaléknyi „gazdag kategória”. Ezek 
szerint pedig a tárcavezető sok mindenről megfeledkezett, 
sok mindent figyelmen kívül hagyott, amikor „kikiáltotta”, 
hogy Romániában gazdagnak tekintendő az a személy, akire 
havi 800 lejes nettó jövedelem jut. De más vonatkozásokban 
is feledékenynek bizonyult: utalt arra, hogy az új fűtéssegély 
rendszerében 330 000 család lesz jogosult arra. Arról nem 
tett említést, hogy mostanig mennyi volt a számuk...

Gazdagsági
„értékhatár”

       NézőpoNt n Hecser Zoltán

Csák László, a CDC Consulting igazgatója szerint két Leader-térségben még idén kiírják az első pályázatokat fotó: domján levente
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