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> Aratókaláka Csíkszentkirályon. A két 
hónappal ezelőtti hagyományőrző szénacsináló 
kaláka után a hétvégén aratókalákát tartottak 
Csíkszentkirályon. A 83 éves Tánczos Simon 
birtokán idősebb helybéliek mutatták be a fiata-
loknak, hogyan is zajlott egykoron az aratás, mi-
ként rakták kévébe, majd kalangyába a gabonát, 
vagy milyen munkát jelentett a cséplés. A szer-
vezők szándéka az volt, hogy az ifjabb, illetve a 
közép korosztály is lássa és elsajátíthassa, amíg 
még lehet, az öregektől a hagyományokat.

> Helyi ízeket kínáltak. Több mint húsz 
termelő kínálta portékáját az érdeklődőknek 
szombaton a Hagyományos és Helyi Termékek 
Vásárán a csíkszeredai megyeháza oszlopsora 
között. Lépes méz, székely pálinka, fakéregbe 
töltött túró, szörpök, lekvárok, friss zöldség 
és gyümölcs, hústermékek, kerámiák várták 
a vásárlókat. Hargita Megye Tanácsa minden 
hónap harmadik szombatján megszervezi a 
Hagyományos és Helyi Termékek Havi Vá-
sárát, ily módon szándékozva segíteni a helyi 
termelőket az értékesítésben. Ugyanakkor a 
vásárlók számára is megteremti a lehetőséget, 

hogy rendszeresen vásárolhassanak egészséges, 
hagyományos és helyi termékeket.

> Barompiac Csíkkozmáson. Az 
alcsíki, kászoni és háromszéki gazdáknak 
hivatott segíteni a hétvégén Csíkkozmáson 
– a megyében elsőként – megnyílt barom-
piac abban, hogy ne legyenek kiszolgáltat-
va az alkalmi kereskedőknek, jószágaikat a 
piaci áron tudják értékesíteni. Bodó Dávid, 
az alcsíki település polgármestere a megnyi-
tón elmondta, már az 1430-as évektől vá-
sárjoggal rendelkeztek, ezt a hagyományt 
szeretnék életre kelteni. A barompiac ked-
denként 8 és 12 óra között várja az árusokat 
és vásárlókat.

Egy évvel a traktor-kiselejtezési, 
illetve -felújítási program leállá-
sát követően a környezetvédel-
mi és erdőgazdálkodási minisz-
ter 2011/1995-ös számú rende-
letében jóváhagyta a traktorok 
és önmeghajtású mezőgazdasá-
gi gépek állományfelújítást ösz-
tönző országos programjának 
finanszírozási útmutatóját.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Kiselejtezhetők a gyártási 
évtől számítva tíz vagy an-
nál több évig működtetett 

traktorok és önmeghajtású mező-
gazdasági gépek, azokért cserébe 
pedig a tulajdonos értékjegyben 
részesülhet, amelyet új traktor vagy 
mezőgazdasági gép megvásárlására 
használhat fel. A tulajdonos alatt 
értendők azok a mezőgazdasá-
gi termelők, akik traktorokat és/
vagy önmeghajtású mezőgazdasági 
gépeket birtokolnak, s azok az ő 
nevükre vannak bejegyezve, illetve 
azok utódai, valamint az engedé-
lyezett magánszemélyek, az egyéni 
vállalkozások, a családi vállalkozá-
sok, továbbá jogi személyek és ter-
melői csoportosulások. Ami a jogi 
személyeket illeti: lehetnek területi 

közigazgatási egységek, oktatási in-
tézmények, vallási felekezetek, köz-
intézmények, vállalkozások és nem 
kormányzati szervezetek. Az érték-
jegy kvantuma legfeljebb 17 ezer 
lej lehet, de nem haladhatja meg 
a megvásárolandó új traktor vagy 
önmeghajtású mezőgazdasági gép 
árának 40 százalékát (áfa nélkül).

Egy tulajdonos több értékjegy-
ben is részesülhet, amennyiben 
több használt traktort vagy mező-
gazdasági gépet ad át kiselejtezésre. 
De minden értékjegy ellenében új 
traktort vagy mezőgazdasági gépet 
kell hogy vásároljon. Következés-
képpen e roncsprogram keretében 
nem lehetséges az, ami a gépkocsik 
esetében – azaz egy új gép vásár-
lására nem lehet több értékjegyet 
felhasználni. Ez alól bizonyos érte-
lemben van kivétel: azok a magán-
személy tulajdonosok, valamint 
azok örökösei, akik társulnak an-
nak érdekében, hogy társtulajdo-
nosi minőségben vásároljanak meg 
egy új traktort vagy mezőgazdasá-
gi gépet, a külön-külön leadott 
traktor ellenében legfeljebb 17 
ezer lejes értékjegyben részesül-
hetnek, s amint már arra utaltunk, 
közösen kell megvásárolni az új 
gépet. Ebben az esetben az értékje-

gyek összegyűjtött kvantuma nem 
haladhatja meg a megvásárolandó 
traktor vagy mezőgazdasági gép 
árának 40 százalékát (áfa nélkül). 
Például: ha három személy társul 
egy új traktor megvásárlása céljá-
ból, és valamennyiük külön-külön 
kiselejtez egy traktort, az azok el-
lenében kapott 51 000 lejt egy új 
traktor beszerzésére fordíthatják, 
de olyan körülmények között, 
hogy ez az 51 000 lej ne haladja 
meg a megvásárlási ár 40 százalé-
kát, azaz a megvásárolandó traktor 
ára 127 000 lej körül kell hogy le-
gyen. Amennyiben ennél olcsóbb 
lenne, akkor az értékjegyek kvan-
tuma is arányosan csökkentendő. 
A programban való részvételnek az 
is feltétele, hogy a tulajdonosnak 
ne legyenek hátralékai a helyi és 
az állami költségvetési kötelezett-
ségekkel szemben, nem részesült 
közpénzekből finanszírozott prog-
ramok keretében traktorvásárlási 
támogatásban, nincs vele szemben 
eljárás állami támogatás visszaté-
rítésére vonatkozóan, nincs vele 
szemben fizetésképtelenségi vagy 
csődeljárás, illetve egymást követő 
három év során nem részesült 200 
ezer eurót meghaladó úgynevezett 
minimisz segélyben. 

A helyi és a környékbeli neve-
zetességek, jellegzetességek és 
az élő hagyományápolás bemu-
tatásával pecsételték meg test-
véri kapcsolatukat a Hidegsé-
gek lakói. A magyarországi és a 
Gyimesközéplok településrészét 
képező Hidegség márciusban hi-
vatalosan is megerősített együtt-
működési szerződését tartalma-
san együtt töltött hétvégével ün-
nepelték.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Csíksomlyóra, a Mikó-várba 
és, ha az idő engedi, a Szent 
Anna-tóhoz tett kirándu-

lással teszik felejthetetlenné a Hi-
degségek Találkozójának mai, utol-
só napját a gyimesi és magyarországi 
testvértelepülések lakói. „Idén már-
ciusban létesített testvérkapcsolatot 
Gyimesközéplok a magyarországi 
Hidegség településsel. Az együtt-
működés biztos jeleként szerveztük 
meg a közös hétvégét, amelyre egy 

több mint ötventagú csoport érke-
zett a Gyimesekbe” – tudtuk meg 
Mihók Pétertől. Gyimesközéplok 
polgármesterével tegnap délben 
sikerült beszélnünk, amikor az ün-
neplő közösség szekerekkel vonult 
a muhos-pataki népi fürdőhöz, ahol 
az esztenalátogatás mellett közös 
ebédre, bográcsolásra is sort kerítet-
tek. A lovas kocsis felvonulást meg-
előzően ellátogattak vendégeikkel az 
ezeréves határhoz is. 

„Az ünnepi keretet a találkozás-
nak a szombaton tartott hidegségi 
Szent István-napi búcsú biztosí-
totta, amelyet orgonaszentelés tett 
fennköltebbé. Az egyházi méltósá-
gokkal közösen elfogyasztott ebéd 
a Csángó Panzióban volt, ezt köve-
tően az Ordasok Hagyományőrző 
Néptánccsoportja tartott bemu-
tatót, mulattatta a vendégeket. A 
nótázás a késő esti órákig tartott” – 
részletezte a tartalmas programot a 
polgármester. A mai városlátogatás 
után búcsúvacsorával zárul a ren-
dezvény.

GyimEsi és maGyarorszáGi tEstvértElEpülésEk

Hidegségek találkoztak

Gyom által benőtt rozsdás traktor. Újra cserélhető

Búcsú A tíz évnél öregeBB gépektől

Indulhat a traktor-roncsprogram

Furgon alá rohant. Vezetés közben elaludt, és autójával az út 
jobb oldalán szabályosan álló haszongépjárműbe csapódott egy 20 
éves gyergyóalfalvi fiatalember pénteken reggel Csíkmadaras és Csík-
rákos között. A vétkes vezetőt könnyebb, a mellette ülő 21 éves női 
utasát viszont életveszélyes sérülésekkel szállították a megyei sür-
gősségi kórházba. A sérülteket a katasztrófavédelem és a tűzoltóság 
munkatársai szabadították ki a furgon alá beszorult roncsból. Kisebb 
kárral és nagy ijedtséggel úszta meg a balesetet egy, a furgonnak csa-
pódó autó mögött érkező brassói sofőr: hogy elkerülje az ütközést, 
félrerántotta a kormányt, járműve pedig megcsúszott és az út melletti 
szántóföldön landolt.  fotó: mihály lászló


