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Körkép
Egy hElyEn kaphatnak információt a gazdák

Megnyílt az első szaktanácsadó iroda
a tegnap átadott gyergyó re me tei 
mezőgazdasági és vidékfejlesz-
tési szaktanácsadó  iroda ré vén 
immár egy helyen kaphatnak 
kérdéseikre válaszokat a gyer
gyóimedencei gazdálkodók. A 
Hargita megyei tanácsadó kör 
napokon belül a csíkszentkirályi 
és homoródalmási irodákkal fog 
bővülni.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Számos helyi gazda mellett 
Borboly Csaba megyeitanács-
elnök és Tánczos Barna me-

zőgazdasági államtitkár jelenlété-
ben avatták fel Gyergyóremetén 
a Hargita megyei mezőgazdasági 
szaktanácsadó-hálózat első kiren-
delt ségét, ahol a megye gazdálko-
dói egyablakos ügyintézési rend-
szerben kaphatnak válaszokat kér-
déseikre, útbaigazítást problémá-
ikra. A tegnap Remetén átadott, 
ám napokon belül a csíkszeredai 
központ mellett Csíkszentkirályon 
és Homoródalmáson is felálló – vi-
lágbanki finanszírozással létrejövő 
– irodák működtetését a Mezőgaz-
dasági Minisztérium megbízásából 
a csíkszeredai CDC Consulting 
vállalta fel.

Ingyenes segítség
Lackó Albert-Elemér, Gyer gyó-

remete polgármestere szerint az 
irodánál érdeklődő gazdák konkrét 
információkat fognak kapni mind 
a szaktanácsadás, mind az agrárium- 
vidékfejlesztés terén kínálkozó pá-
lyázati lehetőségekről. Leszögezte, 
a polgármesteri hivatalban helyet 
kapó iroda nem csupán a remetei 
gazdák, hanem a teljes gyergyói-
medencei gazdatársadalom számára 
nyitva áll – rögzített program alap-

ján a hét minden hétfői napján, 10 és 
14 óra között. 

– Az ingyenes szaktanácsadás ré-
vén a gazdálkodó emberek nemcsak 
pénzt, hanem ügyes-bajos dolgaik 
kapcsán rengeteg fölösleges utána-
járást is megtakaríthatnak, hiszen a 
szaktanácsadó iroda munkatársai – 
amennyiben helyben nem tudnak 
válaszolni – az intézmények közötti 
útvesztőt kiküszöbölve, adott kérdés 
kapcsán egyenesen a lehető legkom-
petensebb személyhez vagy hivatal-
hoz irányítják a hozzájuk fordulókat. 
A gazdaügyfelek számára ráadásul 
a pályázati információk mellett egy 
üzleti terv elkészítését is térítésmen-
tesen vállalják, ezzel is fokozva a 
gazdaság és vidékfejlesztés terének 
szánt gyorsító, segítő erőt – mondta 
el Csák László, a CDC Consulting 
igazgatója. 

A Hargita megyei szaktanács-
adó-hálózat jövő év augusztusáig fog 
működni, ám Csák megítélése sze-

rint a projekt akkor lesz sikeres, ha tíz 
hónap múlva, a világbanki finanszí-
rozás lejártakor azt tudják mondani: 
a tanácsadást folytatni kell.

Rend lesz a földek ügyében
Tánczos Barna a washingtoni 

pénz intézet hiteltámogatásából 
meg valósuló projekt hátteréről be-
szélve elárulta, Hargita megyét csak 
az utolsó pillanatban sikerült „be-
gyömöszölni” a világbanki program-
ba. Annál lényegesebbnek tartotta 
viszont, hogy a két tengelyre épülő 
projekt részeként a szaktanácsadó 
irodák felállítása mellett több Har-
gita megyei községben is elindulnak 
a telek- és birtokviszonyokat tisztázó 
kataszteri mérések, ami révén – ál-
lítása szerint – végre a székelyföldi 
földterületek terén is rend lesz. Bor-
boly Csaba ugyanakkor a gyergyói 
településen elindult látványos fej-
lődést méltatva a helyiek nyitott-
ságán keresztül a mezőgazdaság és 

turizmus összekapcsolására hívta fel 
a figyelmet. „A mezőgazdaságban 
ugyan még számos téren lemara-
dásokkal küszködünk, ám rendre 
új lehetőségek is adódnak. A pénz 
mellett pedig hitre és bizalomra is 
szükség van, hogy eljussunk a ki-
tűzött célokig. A vidékfejlesztést a 
turizmussal is könnyen össze lehet 
kötni. Tirolban például nemrég egy 
olyan tejfeldolgozót látogattunk 
meg, mely évi 600 ezer eurót csak 
az arra járó turistáknak eladott be-
lépőjegyekből kitermel” – hozta fel 
példaként.

A homoródalmási területi szak-
tanácsadó iroda ma 10-től 14 óráig 
fogadja vendégeit, a legközelebbi 
konzultációkra november 8-án kerül 
sor. Gyergyóremetén legközelebb ok-
tóber 31-én, míg Csíkszentkirályon 
november 15-én várják a gazdálko-
dókat, ugyancsak 10 és 14 óra kö-
zött – minden településen az illető 
polgármesteri hivatal épületében.

társadalom

népszámlálás 2011

Megyénk 
az átlag alatt

Az Országos Statisztikai 
Intézet (INSSE) illetéke-
seinek állítása szerint jó 

ütemben halad a népszámlálás 
és a lakásösszeírás. Az összesítő 
statisztikák alapján az első négy 
nap során országos viszonylatban 
3 105 196 lakás összeírására ke-
rült sor, ami az országos lakásál-
lomány mintegy 35,83 százalékát 
jelenti, a megszámolt személyek 
száma pedig 7 631 430 volt. 27 
megyében, köztük Kovászna, Pra-
hova, Brassó, Vâlcea területén 
igen jó ütemben haladt a nép-
számlálás és a lakásösszeírás, jóval 
meghaladva az országos átlagot, 
de nem így Ilfov, Konstanca, 
Teleorman és Szatmár megyében, 
illetve a fővárosban. Megyénkben 
tegnap reggelig 107768 személyt 
vettek a népszámlálási nyilvántar-
tásba és 44462 lakás összeírására 
került sor, ami a lakásállomány 
33,26 százalékát jelenti. Az össze-
írás üteme valamivel alacsonyabb 
volt, mint a négynapi országos 
átlag. Ugyanakkor néhány telepü-
lésen – köztük Gyimesfelsőlokon, 
Homoródszentmártonban és Ho-
moródalmáson – a jelek szerint 
vontatottan haladt a népszám-
lálás, a lakásösszeírás (ez utób-
bi tekintetében az arányszám a 
18%-ot sem érte el). Komolyabb 
rendellenességekről, incidensek-
ről nem tudni, de továbbra is 
pa naszok fogalmazódtak meg a 
nem zetiségre és az anyanyelvre 
vonatkozó kérdésekre adandó vá-
laszok befolyásolása tekintetében. 
Csíkszeredában arról értesültünk, 
hogy az egyik kérdezőbiztos a 
magyar nemzetiség megjelölésé-
re az 1100-as kódszámot kívánta 
használni, annak ellenére, hogy a 
megkérdezett személy határozot-
tan igényelte az 1101-es kódszá-
mot. A kérdezőbiztos utólag azt 
állította, hogy csupán félreértés-
ről volt szó, a dolog közben tisz-
tázódott. 

A személyi azonosítószám 
(CNP) bejegyzésével kapcsolato-
san is megfogalmazódtak ország-
szerte kifogások, egyesek annak 
közlését megtagadták. Időközben 
napvilágot látott olyan információ 
is, mely szerint azt a megkérdezett 
személy nem köteles közölni. Ezek 
magánvélemények, a hatályos sza-
bályok értelmében a CNP köz-
lése kötelező, kivételt csak azok 
az estek képezhetnek, amikor a 
nyilatkozó személy nem azonos 
az űrlapra felvezetendő személy-
lyel, azaz a kérdőívet a szomszéd, 
közeli ismerős vagy rokon írja alá, 
s annak nincs birtokában az adott 
személy azonosítószáma – közöl-
te tegnap szerkesztőségünkkel a 
statisztikai igazgatóság illetékese.

Focşani ban történt egy rend-
kívüli eset is, amikor is egy ittas ál-
lapotban lévő személy, neheztelve 
a feltett kérdések miatt, a kérdező-
biztost „vesztegzár alá vette”. Azt 
végül is a rendőrök szabadították 
ki, „fogvatartóját” pedig 1500 lejes 
pénzbüntetéssel sújtották.

Irodanyitó Remetén. A községházán rövid úton kaphatnak tanácsot a gazdák a pályázati lehetőségekről fotó: domján levente


