
Évi háromezer euró támo-
gatást kap az a gazda, aki 
tízáras területen – üveg- 

vagy fóliaházban – legalább 
kétezer kilogramm paradicso-
mot termeszt, illetve értékesít 
a január 1. és május 30., vagy 
november 1. és december 20. 
közötti időszakban – ismertet-
te a kormányprogram idénre 
érvényes feltételeit tegnap Zsig-
mond Sándor, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Igazgatóság projektfelelőse 
a gazdáknak szervezett szé-
kelyudvarhelyi tájékoztatón. 
Mint mondta, a tavaly nyolc év-
re előirányzott programban egy 
gazda összesen öt alkalommal 
– évente egyszer – igényelheti 
a támogatást. Az érdeklődők a 

mezőgazdasági igazgatóságnál 
jelentkezhetnek.

A kormányprogram cél ja,  
hogy szezonon kívül is lehes-
sen hazai paradicsomot vásá-
rolni, és az országhatárokon 
belüli lehetőségek kihaszná-
lásával szoruljon vissza az 
import – magyarázta Török Je-
nő, a mezőgazdasági igazga-
tóság vezetője. Rámutatott, a 
talaj jó minőségének köszön-
hetően egyébként is finomabb a 
helyben termett zöldség. „Sze-
rencsére kezdett kialakul-
ni egy olyan fogyasztói réteg 
is, amely szívesebben vásá-
rol hagyományos fajtájú para-
dicsomokat, így a gazdáknak 
is megéri termeszteni” – tette 
hozzá a mezőgazdasági igaz-
gatóság vezetője. 

Jó tapasztalatok

„Nem volt könnyű tavaly 
meggyőzni az embereket, hogy 
megéri csatlakozni a program-
hoz, ezért is örültünk a négy 
gazdának, aki végül jelentke-
zett. A mezőgazdasági minisz-
ter nagyon komolyan vette a 
dolgot, és a feltételek teljesíté-
se után néhány héttel a gazdák 
meg is kapták a beígért szub-
venciót” – fogalmazott Török Je-
nő. A beszélgetésen egyébként 
jelen volt a programban tavaly 
részt vett négy udvarhelyszéki 
gazda is, akik jó tapasztalataik-
ról számoltak be, és tanácsok-
kal látták el társaikat. Ők idén 
is igényelni fogják a támogatást. 

Bölöni Ferenc, a mezőgazda-
sági igazgatóság székelyudvar-

helyi kirendeltségének vezetője 
kijelentette, bármilyen tanácsért 
fordulhatnak hozzá a gazdák, le-
gyen szó a termesztés mikéntjé-
ről, vagy akár a betegségekről. 
Mivel többször felmerült a kér-
dés, arra is kitért, hogy nem jár 
pénzbüntetéssel, ha valaki je-
lentkezik a programba, de végül 
nem teljesíti a feltételeket. Ebben 
az esetben csak az évi támoga-
tástól esik el. Ő egyébként arra 
számít, hogy a tavalyi sikereken 
felbuzdulva idén többen is bele-
fognak a paradicsomtermesz-
tésbe. A beszélgetés zárásaként 
a paradicsomokat megtámadó 
betegségekről tartott tájékoz-
tatót, arra is kitérve, hogy mi-
ként védekezhetnek ellenük a 
gazdák.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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0266-218361
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a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
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Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.

Telefonszolgálat:

Hon lap: www.udvarhelyi-hirado.ro

Megjelenik munkanapokon. 
Kiadó: Udvarhelyi Híradó Kft. 
ISSN: 1844-430X

Főszerkesztő: Szőke László
Főszerkesztő-helyettes: Széchely István

Tartalomigazgató: Szüszer-Nagy Róbert
Ügyvezető: Deák Sándor 

Szerkesztőségi ta gok:  Dósa Ildikó, 
Fülöp-Székely Botond, 
Kosztolányi Kata, Kovács Eszter, 
Pál Gábor, Veres Réka (aktuális)
Zátyi Tibor (sport)
Molnár Melinda (hit-vallás)
Barabás Ákos (fotó)
Sólyom Erika (olvasószerkesztő)
Tördelőszerkesztők: Bordi Tamás, 
Csáki Ferenc

Lapmunkatárs: Oláh István

Műsormelléklet: Gräf Botond
Apróhirdetés: Bálint Erika
Reklám: Gagyi Erika (0744-755579), 
Magyari Zsuzsa (0741-360211)

     

Már nem tudja magát fölülmúlni a 
finoman szólva nem kormánybarát 
kinti sajtó. Nemrég arról cikkeztek, 
hogy Orbánék kilóra vásárolják meg a 
nyugdíjasokat, körülbelül úgy, mint a 
vágómarhát. Vehetem úgy is, lemázsál-
ják, aztán jön a pénz. Tartsd a markod, 
forintokkal telik meg. Ugyanazt a csa-
ládokkal is elkövetik, mi több, a külhoni 
magyarságot is bevonják e gyalázatos 
praktikákba: nemcsak az anyaorszá-
gi családokat sújtja támogatással a 
kormány, hanem minket, erdélyieket, 
a Szerbiában élő vajdasági magyaro-
kat, a felvidékieket, kárpátaljaiakat is, 
egész pontosan minden magyart, aki 
gyermeket vállal. Szegény Gyurcsány, 
egyelőre ágyában forog, most ezért, 
amit nyilván semmiképpen nem követ-
hetett el, de korábbi viselt dolgaiért is. 
Itt, Erdélyben ama sokat emlegetett 
referendum óta nemtől, fajtól, fele-
kezettől, sőt pártállástól függetlenül 
mindenki úgy utálja, hogy csak. Egyet-
lenegy lapszámunkat, a tegnapelőt-
tit tallózom: „Ettől az évtől kezdve a 
Magyarország területén kívül született 
magyar gyermekek számára is biztosít 
családtámogatást a magyar kormány… 
a 2017. június 30-a után született er-
délyi gyerekek szülei is igényelhetik az 
egyszeri anyasági, valamint életkez-

dési (babakötvény-) támogatást – 
jelentette be Tóth László csíkszeredai 
főkonzul. És egy másik cím a lapszám-
ban: Egymilliárd forintos támogatás. 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár szerint a külhoni 
magyar kisközösségek, vállalkozások, 
egészségügyi intézmények családba-
rát tevékenységét támogató pályá-
zatok, valamint képzések, táborok is 
szerepelnek a „2018 a külhoni magyar 
családok éve” Kárpát-medencei prog-
ramjai között. A támogatás igen jelen-
tős összegét belefogalmaztuk a címbe. 
Nagy volumenű, és még csak nem is 
sorkezdő segítség ez a határon kívül 
rekedt, ám nemzeti öntudatát óvó 
népesség, a világ magyarjai számára. 
Korábban sajtója volt annak is, hogy a 
kis- és középvállalkozásokat is segíti 
a magyar állam, városon és falun, ez-
zel ösztönzi a szülőföldön maradást, 
erősíti a megélhetés biztonságát. Ha 
pedig ilyen „praktikákkal” vásárolja fel 
Orbán Viktor most már a családokat is, 
ennek csak örülhetünk, és nem vitás, 
az igent e politika javára ütjük be a 
következő választáskor, és mindegyi-
ket, míg következetesen kitartanak 
a nemzetgyarapító és életminőséget 
javító politika mellett. Számunkra 
Romániában, Erdélyben, mert nem mi 

vagyunk a többség, ha nem is rohamo-
san, de fogyatkozó kisebbség vagyunk, 
nem elsősorban a szupermarketek 
roskadozó polcai, a legújabb kocsik és 
százezer eurós drága karórák, az ala-
poktól a tetőig felújított Snagov-parti 
villák jelentik az életminőséget (tegyük 
gyorsan hozzá, a többségi románok 
kilenctizedének sem), inkább hogy ké-
pesek vagyunk olykor az állampolitikai 
diszkrimináció bedöféseinek ellenére 
is létezni. Ezt kellene megértetni va-
lahogyan azokkal a „jó magyarokkal”, 
akik a magyar főváros, a magyar vidék 
biztonságából nemes egyszerűség-
gel azt kérdezik, mi közünk hozzájuk? 
Illetve nekik hozzánk. Nekik jót tenne 
egy perspektívaváltás, amin én csak 
azt értem, cseréljünk helyet, no nem 
örökre, csak próbaidőre, és utána majd 
beszélgetünk. Ez az a fajta, amelyik a 
csecsemőkre nemet, a migránsokra 
igent mond. Utóbbiakat lehet, sőt kell 
pénzelni, bár a frontok összeomlottak 
Szíriában, erősödik a civil lakosság 
biztonsága, nem feltétlenül a mene-
külés foglalkoztatja őket, s ha mégis, 
hát nem mert életük veszélyben van. 
Csakhogy „sommer” lett sokezer fi-
atal, életerős férfi, némelyek szerint 
ennyien vannak így vagy úgy becsődült 
terroristák Európában.

Csecsemők és migránsok
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Idén is lesz támogatás
Újra lehet jelentkez-

ni a mezőgazdasági 

minisztérium által 

tavaly indított prog-

ramba, melynek során 

azokat támogatják, 

akik szezonon kívül 

értékesítenek saját 

termesztésű paradi-

csomot. Tavaly négy 

udvarhelyszéki gazda 

igényelte a 3000 eurós 

szubvenciót, idén még 

több jelentkezőre szá-

mítanak.
Paradicsomtermesztésről tárgyaltak. Tavaly mindenki teljesítette a de minimis program feltételeit

Ismét jelentkezhetnek a paradicsomtermesztők a De minimis-programba
FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




