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• Magyarország 
egyik legrégebbi 
vállalata, a Caola 
Zrt. zöldmezős be-
ruházásra készül 
Csíkszeredában, egy 
gyáregységet sze-
retnének létrehozni. 
Ennek érdekében a 
beruházó, Csíksze-
reda önkormányzata 
és a Sapientia egye-
tem együttműködési 
szándéknyilatkozatot 
írtak alá.

KOVÁCS ATTILA

A beruházás és együttműködés 
szándékát bejelentő pénteki 
sajtótájékoztatón Korodi Atti-

la polgármester emlékeztetett, egyik 
legfontosabb prioritása a városnak a 
gazdaságfejlesztés, és ehhez partne-

reket kell találni, munkahe-
lyeket létrehozva a közösség 
erősítésére. Ezt többszerep-
lős kihívásnak nevezte, ahol 
az önkormányzat olyan sze-
repet vállal, amit eddig nem 

tett meg. Az együttműködés 
során Csíkszereda közigazgatási 
eszközeit felhasználva, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
pedig a képzésben, a tudományos 
munkában segíti a Caola Zrt.-t azért, 

hogy a városban egy gyárat hozzon 
létre – ismertette, úttörő lépésnek 
nevezve ezt az önkormányzat részé-
ről a fejlesztésben.

Megállították a lejtmeneten

Bándi Imre, a kozmetikumokat, fer-
tőtlenítőszereket, szappanokat, bőr-, 
kéz- és szájápolási termékeket gyártó 
Caola Kozmetikai és Háztartás Vegy-
ipari Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója, 
akit Papcsák Ferenc országgyűlési 
képviselő is elkísért, arról beszélt, 
hogy az 1831-ben alapított, magyar 
tulajdonú gazdasági társaság, amely 
a múlt században vált igazán ismert-
té, az elmúlt időszakban lejtmenetbe 
került, ezért tavaly megvásárolták, 
elkezdve az újjászervezését. Ennek 

során Martonvásáron építenek egy 
nagy üzemcsarnokot, ahol elsősor-
ban fertőtlenítőszereket fognak gyár-
tani az egészségügyi, közoktatási és 
más intézmények számára. Mivel a 
Caola márkát Erdélyben és Románi-
ában is jól ismerik, arról döntöttek, 
hogy itt is építenek egy gyáregységet, 
ehhez találtak partnert az önkor-
mányzatban és a Sapientia egyetem-
ben, így a helyi munkaerőre, tudásra 
tudnak alapozni.

Igények találkozása

Lázár Ede, a Sapientia EMTE csík-
szeredai karának dékánja szerint 

világszerte a jó egyetemek jellem-
zője, hogy együttműködnek a helyi 
intézményekkel, önkormányzatok-
kal, a vállalati szférával, a Sapientia 
is ezt a célt tűzte ki maga elé. Eddigi 
példaként a Csíki Sör és Csíki Csipsz 
gyárakat említette, ahol kollégáik, 
volt tanítványaik számos területen 
segítik a munkát. 

Farkas Balázs konzul Magyar-
ország Csíkszeredai Főkonzulátusa 
képviseletében úgy értékelte, számos 
olyan célkitűzést egyesít ez a beru-
házás, ami a magyar kormány célja, 
külgazdasági és nemzetpolitikai 
célokat is, mivel itteni magyar embe-
reknek biztosít munkát. Külön öröm-
nek nevezte, hogy a magyar kormány 
által fenntartott Sapientia egyetem 
Székelyföldön képezhet ki felsőfokú 

végzettségű szakembereket, akik 
helyben tudnak elhelyezkedni.

A gyárról

A Székelyhon kérdésére Bándi Im-
re elmondta, zöldmezős beruhá-
zásban gondolkodnak, amelynek 
helyszínére érkeztek már javasla-
tok, de ezt később választják ki. A 
csíkszeredai üzem 4000 négyzet-
méteres alapterületen épül, és az 
ehhez szükséges raktárfelületek 
2–3000 négyzetmétert foglalnak 
el. Várhatóan első lépésben 50–60 
személy foglalkoztatására lesz le-
hetőség, viszont egy moduláris 
szerkezetű gyáregység lesz, amely 
ha nagyobb kapacitásra van szük-
ség, tovább bővíthető.

Legalább ötven munkahely
Gyárat épít Csíkszeredában a magyarországi Caola Zrt. vállalat
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Összesen 230 millió eurónyi mező-
gazdasági támogatást szánnak a 

romániai gazdáknak. A pályázatokat 
augusztus 27-étől november 26-áig 
nyújthatják be a gazdák – derül ki 
Barabási Antal Szabolcs, a Mező-
gazdasági Minisztérium RMDSZ-es 
államtitkárának közleményéből. 
Az első pályázat a fi atal gazdáknak 
szól, akik fejenként 60–70 ezer eurót 
igényelhetnek az e célra elkülönített 
100 millió eurós alapból, amelyből a 
hegyvidéki gazdák számára 30 millió 
euró elérhető. Mint kiderült, a támo-
gatás mértéke attól függ majd, hogy 
a pályázó fi atal gazda feldolgozásra 
vagy biogazdaság fejlesztésére fordí-

taná-e az összeget. A második pályá-
zati lehetőséget a kisgazdálkodóknak 
ajánlják, ennek összértéke 87 millió 
euró, amiből 26 millió euró a hegy-
vidéki gazdaságokat illeti. Ebben az 

esetben egy pályázó 15 ezer eurót 
igényelhet a kisgazdaság fejleszté-
sére. Mindkét támogatás 100%-ban 
vissza nem térítendő és hároméves 
időszakra szól, ennek értelmében 
a teljes összeg utolsó részlete 2025. 
december 31-éig érkezik be 
a gazdákhoz. A harmadik 
pályázatot beszállítói és 
kiszolgálói láncok fejlesz-
tésére írják ki. Esetükben 
egyéni termelők, gazdasági 
társulások és civil szerve-
zetek egyaránt jogosultak 
a legfeljebb 250 eurós összeg 
igénylésére, amelyet tanulmányok 
elvégzésére és beruházásokra is for-
díthatnak. Ennél a lehetőségnél a 
vissza nem térítendő támogatás mér-
téke 50–70 százalékos. 

230 millió eurónyi mezőgazdasági támogatás
• Három különböző pályázatban kérhetnek európai uniós 
támogatást a fiatal gazdák, társulások és a gyümölcster-
mesztők az Országos Vidékfejlesztési Alapból. 

Új bölcsődét kap Gyergyószentmiklós
Egy közepes méretű bölcsődét építenek Gyergyószentmiklóson, amely 
egyike annak a 138-nak, amelynek a megépítését minap jelentette be 
Cseke Attila fejlesztési miniszter. A városban és környékén évek óta 
óriási az igény a bölcsődei helyekre. Mindenki számára nyilvánvaló, 
hogy kell Gyergyószentmiklósnak egy új bölcsőde. Évek óta gondot 
jelent ugyanis a városban, hogy helyhiány van a bölcsődében. Jelenleg 
mindössze két csoport működik itt, tehát 40–45 gyermeket tudnak 

fogadni. „Ez nagyon kevés, hiszen nemcsak a városból, hanem a 
környező településekről is sokan ide szeretnék íratni a kisgyer-
meküket. Évtizedes tapasztalatunk az, hogy várólisták vannak, 
és az intézmény kénytelen szabályzat alapján eldönteni, hogy 
kik kapnak elsőbbséget, többek között a gyergyószentmiklósi 
lakhellyel rendelkezők és azok a családok élveznek előnyt, ahol 
a szülők dolgoznak. Éppen ezért szükség van arra, hogy egy 
új, több csoportot működtető bölcsőde épüljön Gyergyószent-

miklóson, és ezáltal több kisgyermek helyet kapjon az intéz-
ményben. Ezért nagyon örülünk, hogy ez elérhető közelségbe került” 
– nyilatkozta megkeresésünkre Barabás Orsolya, a Fészek, Gyergyói 
Édesanyák Egyesületének elnöke. Cseke Attila miniszter közleményé-
ben hangsúlyozta: a kérelmeket a továbbiakban is iktatni lehet, ezért 
minden önkormányzatot arra biztat, tegye meg a szükséges lépéseket 
annak érdekében, hogy minél több új bölcsőde épüljön országszerte. 
A miniszteri rendelet értelmében várhatóan jövő év elején megköthetik 
az első építkezési szerződéseket, azt követően pedig elkezdődhet az 
első bölcsődék megépítése. (Gergely Imre)

• RÖVIDEN 

A betakarítás mellett érdemes 
a pályázatokra is odafigyelni

◂  FOTÓ: PINTI  ATTILA
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Nem mindennapi pillanat. 
Jelentős beruházás létesülhet 
Csíkszeredában 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




