
Gyergyószéken nőtt 

azon gazdák száma, 

akik területalapú támo-

gatást igényelnek. Ez a 

változás nem ugyanaz, 

mint ami megyei vagy 

országos téren tapasz-

talható. Az országban 

ugyanis évről-évre egy-

re nagyobb területre, 

de egyre kevesebb szá-

mú gazda igényel mező-

gazdasági támogatást. 

A Hargita Megyei Me-

zőgazdasági Intervenci-

ós és Kifizetési Ügynök-

ség (APIA) tegnap  is-

mertette az idei támo-

gatásigénylési kampány 

eredményét.
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3. Lejárt a támogatásigénylés, a kérelmekről szólnak a számok

1968-ban volt utoljára odaha-
za, Ditróban a Juhászlegény, 
most, május 30-ára ismét ha-
zakészül. Hazatértében be-
járt már több falut és várost, 
azt mondják, megcsiszoló-
dott, hogy otthon a köszönő-
felét mutathassa. Török Re-
zső 1935-ben készült színpadi 
műve vált újra közönség-ked-
venccé. 

A világbajnok nyerte 
az olimpiai bajnok elle-
ni rangadót kedden es-
te, azaz Svédország le-
győzte Oroszországot, 
és sikerével a koppenhá-
gai csoport 1. helyén vég-
zett. Svédország 3–1-es 
sikere azt is jelenti, hogy 
egyetlen veretlen csapat-
ként zárta a csoportkört.
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Hazatér a Juhászlegény Jön a kieséses szakasz a hokivébén

Több föld után kérnek támogatást

A lepkék                        
és a mezei virágok

Gyógyuljunk, 
ne betegítsünk másokat

oldal
6.

oldal
4.

FOTÓ: SÁNDOR CSILLA

Riogatások 
a nyugdíjak ügyében
Miközben azzal riogatnak, hogy 
a nyugdíjrendszer második pil-
lérének államosítása mellett 
adóemelésekre is szükség lesz, 
Liviu Dragnea PSD-vezér hazug-
ságnak nevezi a kötelező ma-
gánnyugdíjalaphoz való hozzájá-
rulás nulla százalékra való csök-
kentését.
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2018. május 17., csütörtök  IX. évfolyam, 92. szám  12 oldal  szabadeladásban: 1,50 lej

Lezárult a támogatásigénylési időszak

Részletek a 9. oldalon

Az aranyszínű lepke a tó fölött 
repkedett a szikrázó napsütés-
ben. Amikor elfáradt, megpi-
hent egy bárányfelhőn, és on-
nan nézegette magát a tó tük-
rében.

A szégyen témáról beszélni csak úgy 
lehet, ha az ember felvállalja magát a 
sebezhetőségig, ha megérinti a mé-
lyebb valóságát – indította előadását a 
brassói Sisak Imola klinikai főpszicho-
lógus, pszichoterapeuta. 
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