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Utalják a gázolajár-támogatást
Kevesen igényelték a juttatást az első negyedévre
• A napokban meg-
kapják a gazdák az
első negyedévre
igényelt gázolajár-tá-
mogatást. Mivel a
juttatást az év elejétől
március végéig elhasz-
nált üzemanyag után
folyósítják, kevesen
kapnak támogatást,
ugyanis abban az
időszakban még kevés
mezőgazdasági mun-
kálat zajlik.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

M egkezdte az első negyed-
évre járó gázolajár-tá-
mogatás kifi zetését az 

igénylőknek az Országos Mezőgaz-
dasági Intervenciós és Kifi zetési 
Ügynökség (APIA) – jelentette be 
közleményben az intézmény. Har-
gita megyében valamivel több mint 
87 gazda kap ilyen jellegű állami 
segítséget az év első három hónap-
jára – tudtuk meg Haschi Andrástól, 
az APIA Hargita megyei vezetőjétől. 
Az említett igénylők csak az ötödét 
képezik annak a mintegy 500 kérel-
mezőnek, akik múlt év végén előze-
tes kérést adtak le az ez évi támoga-
tásra. Ennek az az oka, hogy az első 

negyedévben, tehát január elejétől 
március végéig még viszonylag ke-
vés munkálatra van szükség a me-
zőgazdasági szektorban. 

Elő sem veszik a traktort

„A januári, februári, márciusi idő-
szakban jóformán ki sem veszik a 
traktort a csűrből” – fogalmazott 
Haschi András, aki szerint a ked-
vezményezettek száma a második, 
harmadik negyedévi támogatások 
esetében lényegesen nagyobb lesz. 
A gazdák az adott időszakban el-

használt üzemanyagszámlák alap-
ján kaphatják meg a juttatást, amely 
idén az üzemanyag literenkénti árá-
ból 1,89 lejt fedez. A pénzeket nem 
a megyei kirendeltségektől, hanem 
Bukarestből utalják a gazdák szám-
lájára, ezért pontosan nem tudja, 
milyen fázisban van a támogatások 
folyósítása, de legfeljebb napokon 
belül minden igénylő megkapja a 
juttatást – mondta el az APIA me-
gyei vezetője.

Az Országos Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifi zetési Ügynökség 
országszerte 129,2 millió lejt utal ki 

közel 12 800 gazdának gázolajár-tá-
mogatásként az első negyedévre, 
ami összesen mintegy 68 millió 
liternyi gázolaj árát teszi ki. Ennek 
a mennyiségnek a legjelentősebb 
részét, több mint 61 millió liternyit a 
növénytermesztési szektorban hasz-
nálták fel a gazdák.

A kora tavasszal elvégzett 
mezőgazdasági munkákra kapják 
meg a gázolajár-támogatást a 
gazdák a napokban
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Nyaralás Bulgáriában – Aranyhomok

All-inclusive ellátás

Nyaralás Horvátországban – 
Sibenik
Hotel Amadria Park Jure 4*- 

6 éjszaka szállás/reggelivel

Nyaralás a román tenegrparton

Nyaralás Törökországaban – Alanya

Irodánkban foglalhatók buszjegyek

Fogorvosi sürgősségi ügyelet
Szombaton és vasárnap Csíkszeredában  László Zsuzsa fogorvos látja el a 
fogászati ügyeletet, mindkét nap 9 és 12 óra között a Vörösmarty Mihály utca 
3. szám alatt. Székelyudvarhelyen a Fogklinika biztosítja a fogászati sürgős-
ségi ügyeletet június 15-én 9 és 13 óra között az Iskola utca 4/1. szám alatt. 

Böngészőévadot zárnak
Június 15-én díjátadással zárja a 2018–2019-es Böngészőévadot a Csíki 
Anyák Egyesülete. Hargita Megye Kulturális Központjának alagsori 
termében 11 órától Zorkóczy Zenóbia színésznő Rosszcsont Zénó jó 
szeretne lenni címmel interaktív előadást tart. 

Városnapok Tusnádfürdőn
Városnapokat szerveznek péntektől vasárnapig Tusnádfürdőn, az 
ünnepélyes megnyitót ma 17 órakor tartják.

Ünnepelnek Csíkcsicsóban
Szent Antal tiszteletére tartott búcsúval egybekötött falunapokat rendeznek 
a hétvégén Csíkcsicsóban. Pénteken 13 órakor a Csaracsói Ifjúsági Központ-
nál sporteszközök hivatalos átadására kerül sor. Szombaton a focipályánál 
10 órakor startol a főzőverseny és az utcák közötti futballmérkőzés, este 
nyolctól pedig a Fusion együttes zenél. Vasárnap reggel 7 órakor a helyi 
fúvószenekar ébreszti a település lakóit, majd 13.30-kor kezdődik a búcsús 
szentmise, 17 órától pedig a Vadvirág és a Virgoncok néptánccsoport, vala-
mint a helyi általános iskola diákjainak fellépése tekinthető meg a kultúrott-
honban. A rendezvénysorozat vasárnap 23.50-kor tűzijátékkal zárul.
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A Vígszínház 
előadásai
Hargita megyében vendég-
szerepel június 16–21. között 
a budapesti Vígszínház. Két 
előadással érkeznek, egyik 
Márai Sándor Hallgatni akar-
tam című monológja, a másik 
Vecsei H. Miklós Kinek az ég 
alatt már senkije sincsen című, 
Arany János életszakaszait 
megjelenítő darabja. Előbbit 
16-án, vasárnap a csíkszeredai 
Csíki Játékszínben, 18-án a 
székelyudvarhelyi Művelődési 
Házban, 20-án pedig a gyer-
gyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színházban adják elő, míg 
utóbbit 17-én Csíkszeredában, 
19-én Székelyudvarhelyen, 21-
én pedig Gyergyószentmikló-
son mutatják be. Az előadások 
kezdési időpontja 19 óra.

Múzeumok éjszakája
Ma 16 órától a székelykeresz-
túri Molnár István Múzeum-
ban mutatják be a Virágvers, 
kutyatánc című gyermekvers-
kötetet. A Múzeumok Éjszakája 
keretében 11 órától ingyenesen 
látogatható az intézmény 
összes kiállítása, 17 órától a 
Lelkes zenekar, a Vadrózsák 
néptánccsoport és a Keresz-
túri Népzeneműhely műsorát 
lehet megtekinteni. 17.30-tól 
Csomortáni Gál László Fafag-
gatás című képzőművészeti 
kiállítását nyitják meg, utána 
az Udvarhelyszéki Napkorona 
Népdalkör tagjai énekelnek. 20 
órától a Polgári Fúvószenekar 
1895 koncertje következik, 
majd szabadtéri közös éneklés 
Szász Csaba gitárkíséretével.

Virágnéző túra
Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
csíkszéki osztálya június 15-
én, szombaton magashegyi 
virágnéző túrát szervez a Csu-
kás-hegységbe. A túra útvona-
la: Bretocsa-hágó (1263 m) – 
Bretocsa-havas – Tigáj-nyereg 
(1745 m) – Csukás-csúcs (1954 
m) és vissza a Bretocsa-hágó-
hoz a piros sáv turistajelzés 
mentén. Szintkülönbség 700 
m, túravezető Péterffy Ágnes 
Katalin (tel.: 0744-399286).

Szülésfelkészítő
Kétnapos intenzív szülésfelké-
szítőt tartanak június 14–15-én 
Csíkszeredában, az Albert atya 
Házban. Előadó Mărgulescu 
Melinda dúla. További részle-
tek a csikianyak.ma oldalon.

Jótékonysági koncert
Egy 16 éves csíkdánfalvi fiú keze-
lésére gyűjtenek a csíkszeredai 
megyeháza amfiteátrumában 
megrendezendő jótékonysági 
koncerten június 15-én, szom-
baton 17 órától. Dávid Andor 
ugyanis egy ritka betegséggel, 
Tourette-szindrómával küzd. 
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