
Jövő esztendőtől nem lesznek 
jogosultak területalapú támo-
gatásra a legelőiket állattal le 
nem fedő közbirtokosságok, te-
rülettulajdonosok – jelentette 
be Tánczos Barna, a mezőgaz-
dasági minisztérium államtitká-
ra a pénteki csíkszentgyörgyi 
gazdafórumon. Az intézkedés-
től a kiterjedt legelőkkel nem 
rendelkező állattartó gazdák 
megsegítését várják, de ennek 
lenne része a jövő évtől igé-
nyelhető hússzarvasmarha-tá-
mogatás is.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A péntek esti, csíkszent györ
gyi találkozóval hatodik 
állomásához érkezett a 

RMDSZ Csíki Területi Szerve
zetének gazdafórumsorozata. 
A csí kimedencei településeken 
élő gazdák tájékoztatását, meg
hallgatását és problémáiknak fel
tárását célzó találkozókon – az 
eddigi forgatókönyvnek meg
felelően – Becze István megyei 
tanácsos mellett Tánczos Barna, 
a szaktárca államtitkára, illetve 
Haschi András, a Hargita Megyei 
Mező gazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség igazgatója 
válaszolt a gazdálkodók kérdései
re, problémafelvetéseire.

Rendőri túlkapásra
panaszkodnak
Utóbbi kapcsán – a lehetősé

get kihasználva – nem fogták visz
sza magukat a gazdák: a legtöbb 
panasz már a találkozó elején a 
településen szolgálatot teljesítő 

rendőrök túlkapásaira irányult. 
Mint elhangzott, a Csíkszeredá
ból kivezényelt rendőrök minden 
téren, és immár módszeresen a 
jogszabályok által kiszabható leg
nagyobb pénzbírságokkal sújtják 
a szekereseket, mezőgépészeket. 
Egy, a találkozón részt vevő gaz
dát például a mezőről hazatérve 
2400 lejes pénzbüntetéssel sújtot
tak a traktorvezetői jogosítvány, 
illetve a gép forgalmi engedélyé
nek „otthon felejtése” miatt. A 
településen kirótt – a legtöbbször 
behajthatatlan – büntetések vas
kosságát amúgy György József, 
Csíkszentgyörgy polgármestere 
is elismerte, a jelenséget viszont 
véleménye szerint semmilyen té
nyező nem indokolja.

Állat nélkül a legelőkre sem 
lesz támogatás
Szó esett a gazdákat érintő 

legfrissebb rendelkezésekről, mi
nisztériumi hírekről is. Tánczos 
e téren a hússzarvasmarhatar
tóknak szóló támogatás jövő év 
eleji indulását emelte ki: a vár
hatóan állatonkénti száz eurós 
támogatást legtöbb kilencven
darabos állományra, tejkvóta 
nélküli, hús vagy genetikailag 
hússzarvasmarhavonalat hordo
zó jószágokra lehet kérni. A nagy 
állattartók hatékonyabb támo
gatásával mindinkább szeretnék 
elejét venni a fiatal, száz kiló alat
ti borjak idő előtti, ár alatti el
kótyavetyélésének. Utóbbi kap
csán Tánczos a csíkszentgyörgyi 

szarvasmarhatartó szövetséget 
felélesztve az értékesítés, a bor
júeladás kapcsán is összefogásra 
szólította fel a gazdákat, rámu
tatva, hogy ily módon nagyobb 
tárgyalóerőt képviselve lényege
sen magasabb árakat is ki tudnak 
alkudni a településre érkező fel
vásárlókkal szemben.

Fontos hírként jelentette be 
továbbá, hogy jövő esztendőtől 
az állattal le nem fedett lege
lőkre nem kapnak támogatást a 
területtulajdonosok. Mint hoz
zátette, ez főként a gazdáktól 

legelőiket elszigetelő, nem hasz
nosító, állatállománnyal nem 
rendelkező közbirtokosságokat 
fogja érzékenyen érteni. Haschi 
a téma kapcsán megjegyezte, a 
területalapú támogatási pén
zeket egyetlen Hargita megyei 
közbirtokosság és gazdaérdekelt 
sem veszítené el, amennyiben 
a közbirtokosságok legelőiket, 
rétjeiket, füves területeiket haj
landók bérbe vagy ingyenes 
használatba adni a legeltetést 
megszervező helyi szarvasmar
hatartó egyesületeknek.
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CsABA kiRÁlyfi

CD-n adják ki a rockoperát
G. Nagy istván ilián, a Csaba 
királyfi rockopera szerzője beje-
lentette a Hargita Népének: az 
augusztus 20-i gyergyószárhegyi 
ősbemutató hanganyagát napo-
kon belül CD-n is kiadják.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

G. Nagy István Ilián zene
szerző ismét Székely
földre látogatott, hogy 

elvégezze a rockopera utómun
kálatait. Hangsúlyozta, a Csaba 
királyfival kapcsolatban pozitív 
visszhang született mind itthon, 
mint Magyarországon. „Az anya
országi Szent Istvánünnepségen, 
a tűzijáték kezdete előtt számos 
sajtóorgánum élőben tudósított 
arról (megközelítőleg kétmillióan 
hallották), hogy azokban a percek
ben Gyergyószárhegyen először 
mutatják be a Csaba királyfit.” 

A zeneszerző elmondta, hogy 
még az ősbemutatót követően egy 
marosvásárhelyi cég felajánlotta: 
lemezen is kiadnák a rockopera 
hanganyagát. Így november végére, 

december elejére egy dupla CDs, 
exkluzív kiadásban jelentetik meg 
az ősbemutató tételeit. Ez egyelőre 
korlátozott példányszámban, kizá
rólag Gyergyószéken lesz beszerez
hető abból a megfontolásból, hogy 
ott mutatták be először a rockope
rát. G. Nagy azt is elárulta, hogy 
később, egy nagyobb stúdióban 
„kicicomázott” hanganyag is nap
világot lát majd. Arra a kérdésre, 
hogy Székelyföldön mikor lesz még 
bemutató, a zeneszerző kifejtette, 
több polgármesterrel tárgyalt már 
– köztük a szovátaival –, de szóba 
került a csíksomlyói Nyereg is.
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Állathoz kötik a legelőkre fizetett SAPS-pénzt

G. Nagy Ilián zeneszerző fotó: antalfi józsef

Családi gazdaságok jelenthetik az alapot

Csíkkarcfalván gyűltek össze a múlt héten szakmai szemináriumra a 
térség állatorvosai. A rendezvényen előadások, gyakorlati bemutatók 
mellett a résztvevők a régió mezőgazdaságának fejlesztését szolgáló 
megyei önkormányzati rendelkezéseket is megvitathatták.

Borboly Csaba megyeitanácselnök A vidék a barátunk címmel 
tartott előadásában kifejtette, a székely termékek népszerűsítése 
mellett a megyei önkormányzat ösztönözni szeretné a húsfeldol
gozást, ennek fontos lépése volt a kisvágóhidak létesítését meg
engedő jogszabály kidolgozása és benyújtása, amely végül sikerrel 
járt. Hasonló célból kezdeményezték az állatpiacok újraindítására, 
a falusi vendégasztal engedélyeztetésére irányuló lépéseket is.

– A családi alapú kisgazdaságokra jövőt alapozhatunk térsé
günkben – hangsúlyozta a tanácselnök, hozzátéve, hogy ehhez a 
termelőknek szövetkezniük kell. 

A mintegy száz személy részvételével tartott szemináriumon 
előadást tartott a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egye
tem két professzora: dr. Liviu Bogdan a haszonállatok ekográfiás 
vizsgálatáról beszélt, míg dr. Gherman Călin a háziállatok parazi
tás megbetegedésit elemezte. A résztvevők gyakorlati szakmai be
mutatók céljából ellátogattak dr. Antal Vidor gazdaságába. 

– Az interneten ugyan az érdeklődők az összes szakmai újdon
sággal szembesülhetnek, de az ilyen rendezvényeken is hallhatunk 
új dolgokat, illetve nem árt ismétléssel frissíteni a szakmai tudást 
– jelezte az egyik körzeti állatorvos. (Hompoth Loránd)

Megható és szívet melengető volt megtapasz-
talni azt a segítő szándékot, amellyel több olva-
sónk is megkeresett, miután a Hargita Népében 
múlt héten meg jelent riportunkban bemutattuk 
az Oltfaluban élő, hatgyermekes Timár Erika 
harcát, amelyet a szegénységgel vív nap mint nap 
a megmaradásukért, az együtt maradásukért, 
az életükért. Hívtak, kerestek a riport nyomán 
ismerősök és ismeretlen újságolvasók, ajánlottak 
fel pénzt, ruhaneműt, játékot, élelmiszereket, de 
volt, aki színes tévét vagy éppen a ruhaszárítást 
megkönnyítő centrifugát adományozott, más mo-
sószerekkel, tisztítószerekkel, a gyermekeknek eb-
ben a virózisos időszakban éppen jókor jövő vita-
minokkal próbált segíteni. Megható volt látni azt 
a nyolcvan évnél is idősebb, egyedül élő nénit, aki 
kevés nyugdíját osztotta kétfelé, és bízta ránk min-
denféle fenntartás nélkül adományát, hogy vigyük 
el Timár Erikának, melléje pedig a kertjéből az 
ősszel szedett almából pakolt egy félzsáknyit. Volt, 
aki emlékezett a riportból, hogy a kicsik szeretik a 
húst, és azt csomagolt, de volt a zacskókban olaj, 
cukor, liszt, gyümölcs – minden, ami egy konyhá-
ra kell.

Szombaton délután érkeztünk a megpakolt 
járművel Oltfaluba. A helyszínen értesültünk ar-
ról, hogy a riport meg jelenése után kiderült: tud-
nak adni Erikának szociális segélyt Csicsóban. És 
hogy voltak olyan újságolvasók, akik megelőztek, 
és maguk vitték ki a családnak adományaikat. El-
indítottuk – egyelőre szobaantennával – a színes 
tévét, amelyből már a magyar rajzfilmadók figurái 
is szórakoztatják az öt gyermeket, és átadtuk mind-
azt, amit önök, tisztelt olvasók, rajtunk keresztül 
kívántak eljuttatni nekik. Sajnálom, hogy az önök 
által szerzett örömet csak mi tapasztalhattuk meg 
ott a házban, mert azt szavakkal tolmácsolni nem 
lehet. De mivel Erika arra kért, hogy a nevében az 
újságon keresztül köszönjük meg mindenkinek, aki 
rájuk gondolt és segített, ennek eleget teszünk. Kö-
szönjük hát minden jó szándékú embernek a segít-
ségét, és nem utolsósorban a bizalmát, hogy ránk 
bízták adományaikat, és elhitték nekünk, hogy 
azok jó helyre kerülnek. Hiszem, hogy mindezzel 
nem csak a Tímár család karácsonyát sikerült szeb-
bé tenni, hanem a saját lelkünk ünneplő ruhája is 
szebb lesz a jócselekedet és a nélkülöző embertár-
sunkon való segítés által.

Tolmácsolt köszönet

           Jegyzet n forró-erős Gyöngyi

Megbeszélésen a csíkszentgyörgyi gazdákkal. Volt mondanivalójuk fotó: domján levente


