
A Székelyföld-stand kiállítói mel-
lett szervezett kirándulás kereté-
ben 102 Hargita megyei gazdál-
kodó is megtekintette az ország 
legnagyobb agráripari kiállítását 
és vásárát, az idén 16. alkalom-
mal megrendezett, tegnap zárult 
IndAgrát. A látottakról és tapasz-
talataikról lapunknak a helyszínen 
számoltak be.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Újabb sikeres bukaresti be
mu tatkozáson vannak túl 
a Hargita és Kovászna 

megyei termelők – a szerdai nyi
tást követően kapuit tegnap záró 
16. IndAgra agráripari kiállításon 
és vásáron felállított Székelyföld
stand ugyanis idén is teljesítette 
a szervezők, illetve termékeikkel 
bemutatkozó gazdák elvárásait. A 
székely termelői standok látoga
tottságához ugyanakkor a gasztro
nómiai fogások is hathatósan hoz
zájárultak, így a vásár első napján 
látogatók százait vonzó sült ökör 
után csütörtöktől vasárnapig ha
sonlóan eredményes illatfelhővel 
csalta a Székelyföldstandhoz a 
vásárlók és kíváncsiskodók táborát 
a csíkszeredai Csáka Lajos által kí
nált sült kolbász is.

Teret nyitnának 
a gazdáknak
A Hargita megyei gazdák ugyan

akkor nemcsak a kiállítóként, de 
látogatóként is nagy számban pró
báltak profitálni az ötnapos nem
zetközi vásár látványosságaiból, így 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Igazgatóság szerve
zésében több mint száz – megyénk 
minden térségéből összesereglett 
– gazdálkodó kaphatott ízelítőt az 
IndAgrán bemutatott legmoder
nebb mezőgazdasági gépekből, tar
tozékokból, termelési és feldolgozási 
eljárásokból, technológiákból. Mint 

Agrárgazdaság

hírfolyam

> Mézes napokra készülnek az ud-
varhelyi méhészek. Háromnapos rend
hagyó vásárral összekötött mézünnep
re készülnek november 4–6. között a 
székelyudvarhelyi Márton Áron téren, 
azaz közismert nevén a Patkóban az 
udvarhelyszéki méhészek. Az Örösi Mé
hészegylet és az Udvarhelyszéki Mézlo
vagok által közösen szervezett vásáron 
csakis mézet és méhészeti termékeket 
árusító termelők vehetnek részt, akik vi

szont – a szervezők ígérete szerint – ren
geteg ajándékkal, kóstolási lehetőséggel, 
nem mindennapi méztermékekkel vár
ják a mézkedvelő kicsiket és nagyokat. 
„Megpróbáljuk bevonni a kicsiket is, az
által hogy készítsenek rajzokat, írjanak 
a mézhez, a virághoz és a méhecskékhez 
kötődő versikéket, meséket, de számos is
meretterjesztő programmal is készülünk 
számukra, elmagyarázva a méz jótékony, 
gyógyító tulajdonságait, beszélve a vi
rágporról, méhpempőről, propoliszról – 
hisz azokat is a méhek készítik –, illetve 

bemutatva a méhészek tevékenységét is” 
– újságolta lapunknak Tófalvi Melinda. 
A háromnapos rendezvényt azonban a 
méz értékesítése, illetve a méhészeti ter
mékek és kellékek bemutatója és vására 
mellett a szakemberek előadásai révén is 
valódi mézünnepnek szánják, ám nem 
titkolt célként szerepel a méhészeti szak
ma iránti érdeklődés felkeltése sem. A 
gyakorlott méhészkedőknek ugyanakkor 
meghívott neves magyarországi és hazai 
szakemberek előadásai próbálnak továb
bi segítséget nyújtani.
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Több mInT Száz HArgITA megyeI gAzdA

Értékesítésszervezésre 

A Pénzügyminisztérium,
az Országos Adóügynökség,

a Hargita megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 
Felülvigyázó Osztály

Részvételi felhívás
A Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság, Hargita megye, 

Csíkszereda, Decemberi forradalom utca 20as számú székhellyel, aján
latokat vár a Román Nemzeti Felértékelő Egyesület tagjaitól az alábbi 
javak felértékelésére:

 3 belterület, összesen 2454 m²
 1733 m² alapterületű épület, melléképületekkel.

Az ajánlatokat a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság tit
kárságára kell letenni, zárt borítékokban, személyesen vagy levélben, a le
tevési határidő: 2011. október 31. A beküldött javaslat nyelvezete román 
nyelvű, a használt pénzegység a RON kell legyen.

Faxon és emailen küldött ajánlatokat nem fogadunk el.
Az ajánlatokkal érkező borítékok felnyitása a Hargita Megyei Köz

pénzügyi Vezérigazgatóság székhelyén történik, 2011. november 3án.
Az elfogadási kitét a legalacsonyabb árajánlat.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.

Hargita megyei érdeKlődés a 322 d iránt

30 millió euróra 
pályáztak

Hargita megyéből 15 projektet nyújtottak be a tavalyi 
árvízkárok nyomán érintett önkormányzatok, fejleszté-
si társulások a mezőgazdasági minisztérium helyreál-
lításokat támogató 322-es intézkedésének keretében 
– tudtuk meg tánczos Barna sajtóirodájától.

HN-információ

Több mint 30 millió euró juthat el a székelyföldi megyék
be a 2010es árvizek során bekövetkezett infrastruktu
rális károk helyreállítását támogató 322es intézkedés 

d alpontjára leadott pályázatoknak értelmében – tájékoztatta 
lapunkat Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkárának sajtóirodája. Az intézkedés kere
tén belül támogatásokban részesülnek azon községek, valamint 
az ezeken belül megalakult fejlesztési társulások (ADI) vezetői, 
akik a 2010es árvizek során bekövetkezett infrastrukturális 
károk helyreállítására, korszerűsítésére pályáztak, s településeik 
szerepelnek a 2011/378as kormányhatározatban nyilvánosság
ra hozott, árvíz sújtotta települések listáján.

„A székelyföldi megyék közül a legtöbb projekt a Hargi
ta megyei önkormányzattól érkezett be, szám szerint 15, míg 
Kovászna megyéből 4, Maros megyéből pedig 5 pályázat jutott 
el a hatóságokhoz. Ez érthető is, mivel az utóbbi két megyében 
2010ben nem mértek jelentős árvízkárokat” – fejtette ki a mi
nisztériumhoz benyújtott pályázatok kapcsán Tánczos Barna 
(képünkön) vidékfejlesztési államtitkár. Hozzátette, amint az 
várható volt, a támogatás keretén belül nagy számban érkeztek 
pályázatok Suceava (34) és Botoşani (14) megyéből, ugyanis a 
tavalyi év során ott voltak a legnagyobb károk. „A beérkezett 
186 pályázat összértéke valamivel több mint 200 millió euró, 
azért előreláthatóan egy egészséges verseny alakul majd ki a pro
jektek között, és csak a jól összeállított pályázatoknak lesz esé
lyük a finanszírozásra, hisz a rendelkezésre álló alap összesen 155 
millió euró” – tette hozzá az államtitkár. Az összeg 80 százalékát, 
vagyis 125 millió eurót európai uniós alapokból finanszíroznak, 
míg a fennmaradó 20 százalékos hányadra, azaz 31 millió euróra 
az állami költségvetésből teremtettek fedezetet. Projektenként 
amúgy maximálisan 1,5 millió euróra lehetett pályázni.

 hirdetés


