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A minőségi hegyvidéki 

szarvasmarha-állo-

mányra kérhető tá-

mogatás feltételeinek 

változása miatt újabb 

lehetőségük nyílt a gaz-

dáknak a tejtermelés-

ellenőrző programba 

(COP) való beiratko-

zásra március 31-éig.

A február 24-én megje-
lent 44-es számú kor-
mányrendelet módosítja 

és kiegészíti az egységes me-
zőgazdasági támogatások-
ra vonatkozó jogszabályokat, 
amelynek értelmében idéntől a 
hegyvidéki gazdák már öt teje-
lő szarvasmarhára is igényel-
hetik az úgynevezett minőségi 
állományra kérhető összekap-
csolt támogatást. Újdonság az 
is, hogy az eddigi nyolc helyett 
10 évben határozzák meg a tá-
mogatásra jogosult állatok ko-
rát – tehát mindazokat érinti, 
amelyek május 15-éig nem töl-
tötték be tizedik életévüket.

Hol lehet beiratkozni?

Az érintett gazdák márci-
us 31-éig még beiratkozhatnak 
a tejtermelés-ellenőrző prog-
ramba. Ez a lehetőség újabb be-
iratkozási hullámot indított el 
a szarvasmarhatartók köré-
ben, de közel sem olyan mér-
tékűt, mint amilyent tavaly év 
végén tapasztaltak az illetéke-
sek. Az elmúlt napokban 20-25 
gazda érdeklődött a program 
iránt – számolt be Szász Ilona. 

A Hargita Megyei Állatnemesítő 
és Szaporodásbiológiai Hivatal 
vezetője hangsúlyozta, a prog-
ram levezetését ebben a körben 
teljesen az illetékes egyesü-
letek végzik. Tehát a Hargita 
megyei érdeklődők a salamási 
egyesület révén iratkozhat-
nak be a programba: akár a 
gyergyószéki székhelyen, akár 
a csíkszeredai kihelyezett iro-
dájukban (Zsögöd utca, 60. sz.).

A feltételekről

Az érdeklődő gazdák ál-
latállományának szerepelnie 
kell az országos állat-egész-
ségügyi adatbázisban, az ál-
latok fejése fejőgéppel kell 

történjen, míg a megterméke-
nyítésük mesterségesen (on-
dózással). A farmnak könnyen 
megközelíthető helyen kell 
lennie, a tulajdonosnak nap-
rakész farmregisztert kell ve-
zetnie, és rendelkeznie kell 

egységes  APIA azonosí tó  
számmal, mindezek mellett 
a termelés-ellenőrzési prog-
ramba teljes állományukkal 
kell beiratkozniuk.

KÖMÉNY KAMILLA

Újra lehet jelentkezni a tejtermelés-ellenőrző programba

Március vége az új határidő

A programban való részvételhez megadott feltételeknek kell eleget tenniük a farmoknak

Hargita Megye Tanácsa a me-
gyei utak ügykezelőjeként 3,5 
tonnás tengelysúly-korlátozást 
léptet érvénybe azon szakaszo-
kon, amelyeken az út terhelhető-
sége ezt megköveteli, ugyanis a 
felújítás alatt álló, valamint a hó-
olvadás, eső vagy hőmérséklet-
ingadozás által érintett szaka-
szokon a nagy teherautók meg-
rongálhatják az út szerkezetét 
– közölte a megyei önkormány-
zat sajtószolgálata. Ennek elke-
rülése érdekében megyeszer-
te egész éves korlátozás lesz ér-
vényben összesen 27 útszaka-

szon, amelyeken csak a megyei 
tanács által kiállított engedély-
lyel közlekedhetnek a 3,5 ton-
nát meghaladó járművek. Csík-
ban a 123-as (Csíkszentmárton 
– Úz völgye között, a megye-
határig), a 113A (megyehatár – 
Szent Anna-tó), a 113B (Csík-
kozmás – 113A megyei út), a 
123C (Fitód – Pottyond), 123D 
(Csíkszentkirály – Büdösfürdő), 
a 125-ös (Balánbánya – Hágótő, a 
125A (Balánbánya – 12C ország-
út, Gyilkos-tó felé), 127B (Hideg-
ség – Balánbánya) jelzésű utakat 
érinti a korlátozás.

Tengelysúly-korlátozások

Akiket már ellenőriznek

Mint arról már beszámoltunk, három egyesület végzi a hazai pi-
rostarka-szarvasmarhák tejtermelésének ellenőrzését. A decem-
ber közepi határidőig beiratkozott gazdák száma a következőkép-
pen alakult: az idei program keretében az érintett Maros megyei 
egyesület 72 gazdaság 1105 állatának tejtermelését ellenőrzi, 
míg a brassói 158 farm 2837 szarvasmarhájáét. A Hargita megyei 
salamási egyesület pedig 798 farmon 14 261 egyed tejtermelésé-
nek ellenőrzését vállalta.
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Ünnep a püspöki 
kápolnában
Szent József tiszteletére 
szentelték fel a csíkszeredai 
püspöki kápolnát, amely-
nek búcsúünnepét idén ma 
délután négy órától tartják. A 
szentmise főcelebránsa Ta-
más József püspök, szentbe-
szédet Péter Arthur kovásznai 
plébános mond – számoltak 
be a Mária Rádió honlapján. 
Szent Józsefet, Szűz Mária 
jegyesét és Jézus nevelőap-
ját a Szent Család fejeként 
tiszteli a katolikus egyház, 
emellett a jegyesek és a csa-
ládok pártfogója, a munkások 
védőszentje is. Az egyetemes 
egyház védőszentjévé 1870 
decemberében nyilvánította 
IX. Pius pápa. 

Szünetel az 
áramszolgáltatás
Betervezett munkálatok miatt 
március 22-én 8 és 16 óra kö-
zött szünetel az áramszolgál-
tatás Csíkszeredában, a Hősök 
utca 1, 3, 5. számok alatt. 

Bábelőadás

A Csíki Játékszín a bábszín-
ház világnapján, március 
21-én délelőtt fél tizenegy-
től a Hunyadi László Kama-
rateremben Kovács István 
Gomolyka és Huncitusz va-
rázsló című meséjén alapuló 
színházi nevelési produkcióját 
mutatja be. Az előadást 22-én 
is játsszák, szintén délelőtt 
fél tizenegytől.

Közkorcsolyázás a Molnár Lajos Műjégpályán
Sikerült beszerezni a belépéshez szükséges karszalagokat, így már minden feltétel adott ahhoz, hogy kor-
csolyázni lehessen Csíkszeredában, a Szív utcai sátortetős mobil jégpályán – tájékoztat közleményben 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala. A héten már állandósul a program, így hétköznapokon 18 és 19 óra 
között, szombaton pedig délelőtt 11.20-tól 13 óráig, délután pedig 18-tól 20.20-ig áll nyitva a létesítmény, 
és fogadja a közkorcsolyázókat – közli a polgármesteri hivatal. A belépőjegyek ára gyermekeknek 3 lej 
egy órára, illetve 6 lej két órára. A felnőtteknek egy órára 5 lejt, két órára pedig 10 lejt kell fizetniük. Kor-
csolyabérlésre – egyelőre – nincs lehetőség.

KORÁBBI FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

A büdösfürdői út nagy részét tavaly aszfaltozták le
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