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• Munkaadók és mun-
kavállalók számára is 
kézzelfogható hasznot 
ígérő elképzelésekkel 
vág neki a kihívásnak 
az Arbor Vállalkozók 
Szövetsége új veze-
tése. A gyergyószéki 
cégeket összefogó 
Arbor ernyőszerve-
zetté alakul: a faipari 
vállalkozások mellett 
turisztikai, logiszti-
kai, mezőgazdasági 
és IT-platformokat 
alakítanak, de külön 
figyelnek a női vállal-
kozókra is.

GERGELY IMRE

Barabás Csaba, egy az infor-
matikai ágazatban érdekelt 
vállalkozó, gazdasági infor-

matikus lett az Arbor Vállalkozók 
Szövetsége új elnöke, a szervezet 

igazgatótanácsa nagyrészt vál-
tozatlan maradt, továbbvisz-
nek korábbi folyamatokat is, 
de számos új célt is kitűztek. 
Az új elnök bemutatkozó saj-
tótájékoztatóján elmondta, 
azt szeretnék elérni, hogy 
lehetőleg minden fontosabb 

megyei intézménynek kiren-
deltsége legyen Gyergyószentmikló-
son és ezek teljes körű szolgáltatása 
legyen itt elérhető, akárcsak a me-

gyeszékhelyen. Ne kelljen például 
munkaügyi problémák intézéséért 
Csíkszeredába utazni, vagy itt is le-
hetővé váljon az autóbeíratás.

Ernyőszervezetként folytatják

Ernyőszervezetté alakul a szerve-
zet, amelyben gazdasági szakterü-
letek szerint fogják össze a vállal-
kozókat, emellett külön platformot 
szeretnének létrehozni a vállalko-
zásokat vezető nők és fi atalok szá-
mára is. Mint az új elnök közölte, 
úgy gondolják, így célzottabban és 

könnyebben meg tudják szólítani az 
érintetteket, és hasznosabb az is, ha 
egy adott, például vendéglátósokat 
foglalkoztató kérdésben az érintet-
tek beszélik át a témát, és az ilyen 
megbeszélésben nem kell részt ven-
nie olyan cégvezetőnek, aki például 
a faiparban dolgozik. Ugyanakkor 
az is cél, hogy az eddig közösen 
elért eredményeket megtartsák és 
bővítsék. Például az Arborhoz tar-
tozó cégek kedvezményesebb áron 
szerezhetnek be üzemanyagot, köt-
hetnek biztosítást, és ugyanez van 
folyamatban a villanyáram áránál 

is – ezeket közösen sikerült, illetve 
sikerülhet kialkudni a szolgáltatók-
kal. Az új elnökség terve az, hogy 
ez ne csak a cégre legyen érvényes, 
hanem az alkalmazottakra is, azaz 
munkavállalók is megkapják eze-
ket az előnyöket. Új terv még, hogy 
díjat alapítanak azon munkásem-
berek számára, akik tisztességgel 
végigdolgozták a munkaéveiket. 
A cégvezetők javaslatára őket fog-
ják elismerésben részesíteni az 
év végén és ezt követően minden 
évben. Ennek komoly hatása len-
ne az egész gyergyószéki térségre 

nézve, hiszen a 80–100 Arbor-tag 
vállalkozás a térség munkavállaló-
inak egynegyedét foglalkoztatja. A 
tervek megvalósítását segíti a Gyer-
gyószentmiklós központi helyén, a 
Szent Miklós-templom közelében, 
a Korona vendégház udvarán léte-
sített új székhely, ahol egy főállású 
irodavezető végzi a feladatokat. Ba-
rabás Csaba kérdésünkre elmondta, 
megtörtént a kapcsolatfelvétel az 
önkormányzatokkal, az első tapasz-
talatok pozitívak, de majd idővel, 
legalább fél év múlva tudja elmon-
dani, hogy mennyire gyümölcsöző 
ez a kapcsolat. Elvárná – szögezte le 
–, hogy ha egy önkormányzat olyan 
döntéseket hoz, amelyek a helyi 
vállalkozásokra is hatással lehet-
nek, azokat előzőleg beszélje meg a 
vállalkozások képviselőivel is.

Barabás Csaba (jobbról) vette át 
az Arbor Vállalkozók Szövetsége irányítását

◂  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

KORPOS ATTILA

András Mihály, a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes mű-

vészeti vezetője lapunk 
érdeklődésére elmondta, 
ők az egyházi ünnephez 
méltó műsort készítettek 
elő, és semmiképp sem 
szerették volna megszakí-

tani a találkozó hagyomá-
nyát. Kisebb, a tavalyihoz hasonló 

lebonyolítású találkozót szerveztek, 
mivel így nem kell majd több, előre 
beütemezett programot is lemonda-
ni. „Sajnos még idén is fi gyelembe 
kellett vennünk az érvényben lévő 
járványügyi létszámkorlátozásokat. 
Ennek értelmében leginkább a nép-
viselet és az imádság ünnepe lesz a 
szombati találkozó” – jelentette ki. 
Hozzátette, minden hagyományőr-
zőt szívesen látnak Csíksomlyón, 
de a táncokkal egybekötött színpa-
di eseményre nem valószínű, hogy 
sor kerül. „A szombati szentmise 11 

órakor kezdődik a színpadon. Szem 
előtt tartottuk, hogy nagyobb tömeg 
ne alakuljon ki egy helyszínen, így 
13 órakor a csobotfalvi templom-
kertben két-három tánccsoport fog 
fellépni” – jelezte még. A Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes a 
szentmise után a hegynyeregben 
fog rövid táncbemutatót tartani, de 
a hagyományossá vált közös fényké-
pezkedés sem marad el. Hozzátette, 
készek kibővíteni a programokat, 
amennyiben engedélyt kapnak rá. 
„A hét második felében még változ-
hatnak az érvényben lévő korlátozá-
sok, így akár nagyobb ünnepségre is 
lehet kilátás” – tudatta az igazgató.

A népviselet és az imádság ünnepe lesz a szombati 
• A világjárvány következtében tavaly is csak korláto-
zott létszámban és kevesebb kulturális programmal volt 
lehetőség megrendezni az Ezer Székely Leány Napját a 
csíksomlyói hegynyeregben. A most szombaton sorra 
kerülő eseményre a szervezők idén is visszafogottabb 
programmal készültek.

Maroknyian. Egyelőre a tavalyihoz hasonló 
lebonyolítású találkozóra van kilátás

▸  FOTÓ: VERES NÁNDOR

A régi elnök biztató szavai

A vezetőváltás előzménye az volt, 
hogy konfliktus alakult ki Bajkó 
Tibor, az Arbor korábbi elnöke 
és Csergő Tibor András, Gyer-
gyószentmiklós polgármestere 
között. A sajtótájékoztatón jelen 
volt Bajkó is, aki hangsúlyozta, 
örül, hogy megfelelő személyt 
találtak arra, hogy a munkát, az 
építkezést tovább folytassák az 
eddigi tapasztalatok alapján. 
„Ha az Arbor közösségi értékeket 
akar továbbvinni, akkor csakis 
közösségben gondolkodhat, kö-
zös megvalósításokban láthatja a 
jövőt” – fogalmazott a volt elnök. 

Tele tervekkel  és ötletekkel
Megújult a gyergyószéki vállalkozói szövetség, az Arbor




