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Körkép
csík

Az utóbbi évek megmutatták, hogy a legnehezebb megol-
dandó probléma minden térség fejlesztési tervében annak kita-
lálása, hogy miként lehet gazdaságilag erőssé tenni. Például a 
közberuházások terén sem egyszerű teljesíteni, de ott elég egyér-
telműen le vannak osztva a feladatok: az önkormányzat indo-
kol, pénzt szerez, munkálatot végeztet. Ha van egy kedvező kon-
junktúra, akkor sokat fel lehet mutatni (lásd az utóbbi években 
Székelyföld). A közösség megszervezésében is sokat el lehet érni, 
ha van megfelelő kommunikáció a lakosokkal, kapcsolattartás a 
civilszervezetekkel, ezek segítése, illetve helyzetbe hozása, akkor 
sok minden teljesülhet annak érdekében, hogy tudatos, cselekvő 
közösséggé váljon egy adott település vagy akár térség lakossága. 
És lehetne sorolni a területeket, ahol egyszerűen több munkával 
és odafigyeléssel jelentős eredmények lehetségesek. 

Nem így a gazdaságélénkítésben. Itt rengeteg összetevőtől 
függ, hogy egy térség sikeres, vagy sem. Csak a fontosabbakat fel-
sorolva: kell megfelelő infrastruktúra, képzés a munkaerőnek, 
a térség által keltett jó hangulat a befektetők szemében (és itt 
kihangsúlyoznám, hogy nem feltétlenül a külföldi tőke idevon-
zására gondolok, hanem a helyi tőke itthon tartására is), jó bér 
és teljesítményarány, esetleg kedvező adópolitika.

Ezeknek a felsorolt (és sok más, a gazdasági fejlődést befolyá-
soló) eszközöknek a kezelése külön-külön csoportok feladat-
körében van, ezért az összhangteremtés elég nehéz.

A Székelyföldön úgy tűnik, hogy nagyon sok kedvező előfel-
tétel megvan ahhoz, hogy gazdaságilag sikeresek legyünk, hogy 

pénzt vonzzunk a régióba. Vannak egyetemi központok, ahol 
ki lehetne képezni azokat a szakembereket, akik a stratégiai-
nak ítélt iparágakban teljesíthetnének. Vannak hagyományos 
iparágaink, amelyeknek már régről volt piaca mindenfelé a 
világban. A munkaerő Románia-szinten a legolcsóbbak közé 
tartozik, képzettségi és hozzáértési szintjén viszont átlagosnak 
mondható, termelékenységében jó teljesítményű. Munkaerő-fe-
lesleg is van. A régió az ország közepében fekszik, tehát logisz-
tikailag Románia minen pontja a lehető legegyszerűbben meg-
közelíthető.

Mégsem vagyunk gazdaságilag sikeresek, vagy nem va-
gyunk annyira előrehaladottak ezen a területen, amennyire az 
adottságainkból eredően kellene legyünk. 

A kérdés magától adódik: miért? Megválaszolása nehéz 
feladat. Az biztosan negatívum, hogy itt nincsenek nagy 
aglomerációk, a nagybefektetők általában ezek felé tájékozód-
nak. Az ország infrastruktúrája rossz, ezért a kiviteli áruk 

gyártásában inkább hátrány a Kárpát-kanyarban lenni, 
mint előny. Az általános adópolitikai helyzet sem fényes, a 
gazdasági tevékenységeket megalapozó törvénykezés komp-
likált, a bürokrácia nagy. De ezek általános gazdasági jel-
lemzők többnyire, minden régióra érvényesek Romániában 
(akárcsak a korrupcióra való hivatkozás).

Az igazi kérdés az, hogy milyen helyi akadályok vannak 
a gazdasági fellendülés útjában? Anélkül, hogy erről hatásta-
nulmányt készítenénk, szembeötlő a széttöredezettség a terme-
lésben, és az alacsony kompromisszumra való hajlandóság. E 
nélkül pedig helyi gazdaságot fejleszteni lehetetlen. Ugyanakkor 
rossz az erőpólusok közötti kommunikáció. Itt szinte minden-
ki – legyen az választott politikus, vagy komolyabb gazdasági 
erővel rendelkező vállalkozó, vagy más, független intézmények 
élén álló személy – a saját, vita tárgyát nem képezhető vélemé-
nye szerint akar haladni. A kompromisszumot hajlamosak 
vagyunk megalkuváskén értékelni. Az ügyet ez sem segíti. A 
vezetők képzettségi szintje sem a legmagasabb, ezért sokszor elő-
fordul, hogy a lehetőségeket nem veszik észre, későn élnek vele, 
nem szisztematikusan. Vagy csak imázskérdésként ítélik meg a 
tevékenységet, nem aktív cselekvésként. 

A megoldást meg kell találni, és csak közösen lehet megtalál-
ni. Mert e nélkül a megoldás nélkül maradunk a panaszokkal, 
az elvándorló fiatalokkal, és a jelentésében egyre kiüresedő büsz-
keségünkkel, hogy különleges helyen élünk, nagy lehetőségekkel 
megáldva. 

Gazdaságélénkítés

NézőpoNt n Isán István Csongor

hargitanépe

Idén már szervezetten tevé-
kenykedhetnek azok, akik pi-
acra szánják a hagyományos, 
házi ízeket. A Hargita megyei 
gazdasszonyok idén májusban 
egyesületbe tömörültek, és 
most kihasználhatják a Székely 
Konyha Egyesület nyújtotta le-
hetőségeket.

Pál Bíborka

R ácz Erzsébet, a Székely 
Konyha Egyesület elnöke 
szerint a híressé lett szé-

kelyföldi ételek közül „a savanyí-
tott káposzta székely módra a leg-
finomabb”, megjegyezve, hogy ő 
maga – ellentétben a tiszta kony-
hasóval erjesztett káposztával – 
kaporral és csomborral is ízesíti a 
télre eltett savanyúságot.

Az egyesület tagjai őstermelői 
engedéllyel árusítják portékáikat, 
és további előrelépést jelentene, 
ha a termékeket bevizsgáltatott és 
engedélyezett alapreceptek alapján 
készítenék és így kínálnák eladásra. 
Ez azonban még várat magára. 

– Hosszú és bonyolult eljárás-
ról van szó, s nagyon költséges, 
bár egy székelyudvarhelyi labora-
tóriumban lenne erre lehetőség – 
fejtette ki az egyesület elnöke.

A boltokba is
be akarnak jutni
A Hargita Megyei Vidékfej-

lesztési és Mezőgazdasági Igazga-
tóság havi rendszerességel értesíti 
az egyesület tagjait a megyében és 
a megyén kívül szervezett vásárok 
időpontjáról. A Hargita Megye 

Tanácsa és a magyarországi Cora 
áruházlánc között kiépített kapcso-
latrendszernek köszönhetően egyik 
tag, a gyergyószentmiklósi Gáll Er-
zsébet befőttjei és gyümölcs- illetve 
fenyőszörpjei eljutottak az ország-
határon túlra. 2010 tavaszán és idén 
is jelentős mennyiségű szállítmánya 
indult útra a magyar üzletlánc Szé-
kely Hetek napjaira.

– Nagyon sokat segített a vál-
lalkozásomon ez a két magyaror-
szági szállítmány – közölte Gáll 
Erzsébet –, ha én a piacon kellett 
volna ezt a mennyiséget áruba bo-
csássam, 4–5 hónap utánajárást 
jelentett volna.

A Székely Konyha Egyesü-
let 17 alapító tagja is szeretné, ha 
– hasonló módon – termékeik 
minősége felvehetné a versenyt a 

külföldi termékekével. Jelenleg ez 
ügyben tárgyalnak a CBA magyar 
üzletlánc vezetőivel is. Egyelőre a 
Székely Termék márka logóval, ké-
sőbb a konyha egységes címkéjével 
ellátva szállítanák a befőtteket.

Pályázatok a konyhai 
eszközök megvásárlására
A konyhai helyiségek kiala-

kításának feladata az egyesületi 
tagokra hárul. A Székely Konyha 
Egyesület működési költségeit 
az önkormányzatok és a közbir-
tokosságok kell előteremtsék, a 

legtöbb esetben az adott közösség 
kitartásán áll vagy bukik a gazdasz-
szonyok sorsa. A konyhai berende-
zések megvásárlásában a megyei 
önkormányzat pályázati kiírással 
nyújt segítséget. Jelenleg a lekvár-
készítéshez szükséges különleges 
edények beszerzésére nyújtott 
be pályázatot a Székely Konyha 
Egyesület Hargita Megye Tanácsa 
Vidékfejlesztési Igazgatóságán. A 
megpályázható összeg 75 ezer lej, 
ebből 5 edényt tudna vásárolni az 
egyesület. A benyújtott igénylések 
még elbírálás alatt vannak. 
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Hagyományos őszi ízek a Székely Konyha segítségével

Magyarországon is hódítanak a székelyföldi befőttek fotó: benedek-székedy lilla
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