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Támogatás kisgazdaságoknak
Több mint 900 csíkszéki kisgazda részesül a Pro Economica Alapítvány támogatásában

B A R A B Á S  H A J N A L

A szépvízi sportcsarnokban 
írhatták alá tegnap a Pro 
Economica Alapítvány 

mezőgazdasági programjának 
helyi nyertes pályázói a támoga-
tási szerződéseket. A kisgazdákat 

Ferencz Tibor, a község pol-
gármestere köszöntötte, aki 
elmondta, ennek a pályá-
zatnak köszönhetően Szép-
vízen a gazdák a legkorsze-
rűbb gépekkel fognak tudni 
gazdálkodni. A rendezvé-

nyen Becze István, a Székely 
Gazdaszervezetek Egyesületének 
elnöke arról beszélt, hogy ez a 
lehetőség rendkívül fontos a szé-
kelyföldi mezőgazdaság számára, 
ugyanis nagyban hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a kisgazdák meg 
tudják tartani a földet, mert föld 
nélkül nehéz megmaradni a tér-
ségben. Kiemelte azt is, hogy Csík-
széken nem véletlenül Szépvízen 
kezdték el a szerződések aláírását, 
hiszen – mint fogalmazott – itt jól 
szervezett a mezőgazdaság.

Nagy érdeklődés

Kozma Mónika, a Pro Economi-
ca Alapítvány elnöke elmondta, 
a székelyföldi kisgazdák részéről 
rendkívül nagy volt az érdeklődés 
a pályázat iránt, legtöbben pe-
dig Hargita megyéből pályáztak 
(2090), azon belül is Csíkszékről 
(915). Hozzátette, jelentős program 
ez a székelyföldi kisgazdák életé-
ben, amely remélhetőleg hosszú tá-
von meghatározza majd azon csa-
ládok gazdálkodását, amelyek a 
pályázatnak köszönhetően tudnak 
fejleszteni. Ugyanakkor fontos-
nak tartotta megjegyezni, hogy a 
programot nem állítják le, mintegy 
válaszul azokra a híresztelésekre, 
melyek szerint a román hatóságok 
nem örülnek a magyar kormány 
Erdélyben is megvalósuló gazda-
ságfejlesztési programjának. Mint 
kifejtette, Romániának is jó ez a 
program, hiszen általa közel 500 
új munkahely létesül, továbbá 
több mint 80 millió euró áfa lesz a 
román állam bevétele. Egyébként 
hasonló találkozókat Székely-
föld-szerte 30 helyszínen tartanak, 
ahol a gazdákkal aláírják a finan-
szírozási szerződéseket.

A magyar kormány jóvoltából 
a csíkiak is fejleszthetik 
gépparkjukat, állatállományukat

▾   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

GERGELY IMRE

M egnyílt, látogathatóvá vált a 
gyergyószentmiklósi örmény 

templom tornya, és mindenképpen 
ajánlható minden idelátogatónak, 
de a helyieknek is, hogy éljenek a 
lehetőséggel, tapasztalják meg az itt 

átélhető élményt. A 20 mé-
ter magas toronyban több 
szintet alakítottak ki a 18. 
századi építők. Ezeknek az 
emeleteknek a falain, illet-
ve a szintek között a létrák 
mentén mostantól képeken 

tekinthető meg az 1600-as 
évektől gyarapított erdélyi örmény 
épített örökség, de helyet kaptak itt 
a többi gyergyószentmiklósi feleke-

zet templomairól készített felvételek 
is. Ez azonban csak a kezdet – tud-
tuk meg a gyergyószentmiklósi Ör-
mény Katolikus Egyesület vezetőjé-
től, Kulcsár Lászlótól –, a kiállítás a 
tervek szerint folyamatosan változik 
és bővül majd a toronymúzeumban. 
Ami viszont igazán felejthetetlenné 
teszi a toronylátogatást, az nem bent 
a falak között van, de innen válik lát-
hatóvá. A legfelső szinten a harangok 
terméből nyíló ablakokon belátható 
az egész város és annak környezete.

Turistalátványosság

Az örmény templomot eddig is sokan 
látogatták, megállnak itt a turistabu-
szok, hiszen építészeti és kulturális 
különlegességnek számít, de most 
újabb élménykínálattal várja a ven-

dégeket. Gál Hunor plébános remé-
nyei szerint a tavasztól őszig tartó 
turistaszezonban több ezren fognak 
felmenni a toronyba és a kiállítás 
révén jobban megismerni az örmény 
kultúrát. Természetesen idegenveze-
tést is biztosítanak majd. A plébános 
meglátása, hogy az embereket min-

dig is vonzotta a magasság, a kilátás, 
és most ezt is elérhetővé teszik. 

Biztonságosnak ítélve

Mielőtt megnyithatták, rendbe kellett 
tenni a torony belsejét. A feljutás biz-
tonsága érdekében a szerkezet elkor-

hadt részeit megerősítették, kicserélték 
a lépcsőfordulók padozatát, az örmény 
közösség fi ataljainak köszönhetően 
pedig megtisztult a toronyfeljáró az 
évek folyamán összegyűlt szeméttől. A 
tervek szerint a lépcsőfordulók tágabb 
tereiben a helyi örmények családfáit, 
relikviákat is kiállítanak majd.

Toronymúzeum nyílt az örmény templomban
• Új látványossággal gazdagodik a gyergyószentmik-
lósi örmény közösség temploma, és egyben a város is: 
kiállítótér nyílt a 20 méter magas toronyban. Itt az ör-
mény örökséget bemutató képek láthatók, de az igazán 
nagy élmény a toronyablakokból nyíló panoráma.

Látogatható a gyergyószentmiklósi örmény templom tornya                  ▴   F O T Ó :  F E H É R  C S O N G O R / G E R G E L Y  I M R E

• Csíkszékről pályáztak a legtöbben a Pro Economica 
Alapítvány székelyföldi mezőgazdaság-fejlesztési prog-
ramjára. A közel 5000 sikeres székelyföldi pályázó kö-
zül 915 csíkszéki kisgazda írhatja alá az elkövetkezők-
ben a finanszírozási szerződést mezőgazdasági gépek 
és eszközök, illetve haszonállatok vásárlására. Az első 
csíki szerződéseket tegnap kötötték meg Szépvízen. A 
pénzt a magyar kormány biztosítja.

A Pro Economica Alapítvány pályázatáról
Mint korábban beszámoltunk róla, Hargita, Kovászna 
és Maros megyékben összesen 4986 kisgazda és 
jogi személy pályázott sikeresen a Pro Economica 
Alapítvány maximum 15 ezer euró értékű vissza nem 
térítendő támogatásáért, amely hetvenöt százalékos 
hozzájárulást jelent mezőgazdasági gépek, törzs-
könyvezett haszonállatok, valamint gyümölcsfák 
megvásárlása esetén. Az alapítvány ebben az évben 
több mint 120 millió eurós költségvetésből gazdálkod-
hatott, amelyet programjaikon keresztül pályáztattak 
ki. Az egyik kategória volt a mezőgazdasági feldolgo-
zóipari egységek támogatása (tejfeldolgozók, vágóhi-
dak és silók). A három megyében összesen hatvanhat 
ilyen pályázatot nyújtottak be, amelyeket 70 millió 
euróval támogatnak. Egy másik program a cikkünkben 

még említett kis összegű, vissza nem térítendő me-
zőgazdasági támogatásoké, amelyre 61 millió eurót 
fognak kiutalni a nyolcvan százalékban természetes 
személyekből álló pályázóknak. Ebből nagyjából 25 
millió eurót Hargita megyei gazdák költhetnek el. 
Folyamatban van ugyanakkor a harmadik pályázati 
programjuk is, amellyel turisztikai fejlesztéseket 
(szállodák) szeretnének támogatni. Jövőbeli tervük to-
vábbá egy internetes közösségi platform létrehozása 
a gazdáknak, amelyen keresztül nemcsak tanácsok-
kal láthatnák el a csatlakozókat, de szükség esetén 
segíthetnének a különböző termékek beszerzésében 
és eladásában is. Például több gazda összefogásával, 
nagy tételben akár olcsóbban is megvásárolhatnák a 
szükséges üzemanyagot.




