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Potápi Árpád: külhoni
magyarnak lenni erőforrás
A nemzetpolitika egyik legna-
gyobb eredménye az a felismerés, 
hogy külhoni magyarnak lenni 
erőforrás, amelynek kiaknázá-
sával komoly versenyelőnyre 
lehet szert tenni – mondta Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtit-
kára tegnap az Érték és Minőség 
nagydíj pályázat elismeréseit átadó 
budapesti ünnepségen. Az idén 
60 pályázó 67 pályázata – köztük 
7 erdélyi pályázó – kapott Érték és 
Minőség nagydíj kitüntető címet.  
Potápi Árpád János kiemelte, 
dolgoznak az intézményhálózat 
erősítésén, hogy a magyar oktatás, 
kultúra, vállalkozás egyet jelentsen 
mindenütt a minőséggel.

Mindenkinek megtérítették
a regisztrációs illetéket
Minden kérelmezőnek visszafi -
zették az évek során különféle 
nevek alatt kivetett, a köznyelvben 
egyszerűen regadóként használt 
környezetvédelmi illetékeket, 
akinek iratcsomója hiánytalan 
volt – közölte az Agerpres hírügy-
nökséggel az Országos Adóható-
ság (ANAF). 2017-től mostanig az 
ANAF 1,91 millió visszaigénylést 
bírált el, illetve hagyott jóvá, és 
6,16 milliárd lejt fi zetett vissza az 
autótulajdonosoknak. A közle-
ményben a hatóság leszögezi, 
hogy azokat a kérelmeket is el 
fogják bírálni, amelyek jelenleg 
hiányosak, miután a kérelmezők 
kiegészítik az iratcsomót a megfe-
lelő dokumentumokkal.
 
Kedvezmény IT-szakos
nagyváradi egyetemistáknak
Ingyenszállás és -étkezés jár az idei 
tanévtől a Nagyváradi Egyetem 
IT-szakos hallgatóinak. Az oktatási 
intézmény tájékoztatása szerint a 
2019–2020-as tanévtől kezdődően 
az informatika, számítógép, infor-
mációs technológia, alkalmazott 
elektronika, távközlési hálózatok 
és soft ware, elektromérnöki és szá-
mítógépmérnöki, mechatronika és 
robotika szakok hallgatói ingyen 
lakhatnak az egyetem kollégiu-
maiban, és ingyenes étkezést is 
biztosítanak számukra a nagy-
váradi önkormányzat vonatkozó 
döntése értelmében. A város által 
biztosított anyagi segítség azoknak 
a hallgatóknak jár, akik nem vára-
diak, és nem is a metropolisövezet 
valamely településéről járnak be. 
Azok az egyetemisták kaphatják 
meg a támogatást, akik az egyete-
mi évek első félévében a kreditek 
minimum 75 százalékát begyűjtöt-
ték, illetve a második félévekben 
szintén megvan a kreditek lega-
lább 75 százaléka, illetve minimum 
60 órányi szakmai gyakorlat 
váradi vagy a metropolisövezetben 
található IT-cégeknél. Az intézke-
dés része a nagyváradi IT-szektor 
fejlesztési stratégiájának.
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Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

MEGSZENVEDTÉK AZ IDEI ÉVET A HARGITA MEGYEI GAZDÁK, DE NEM PANASZKODHATNAK

Jó a krumplitermés és az ára is

Szép eredmény. 25 500 kilogrammos hektáronkénti átlagtermést valósítottak meg idén a Hargita megyei gazdák

A krumplitermés 80 százalékát 
sikerült megmenteni a burgo-
nyavésztől Hargita megyében, 
így a szezont jellemző számos 
nehézség ellenére viszonylag 
jó termésátlagnak örülhetnek 
a gazdák. Ugyanakkor jó áron 
kezdhetik meg a krumpli érté-
kesítését, ám a termésnek több 
mint fele még a földben van, és 
a korábbi mezőgazdasági mun-
kákhoz hasonlóan a betakarí-
tással is meg kell küszködniük.
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A rendkívül csapadékos időjá-
rás ellenére sikerült megelőz-
ni a burgonyavész elterjedé-

sét a Hargita megyei krumpliföldek 
nagy részén, így „jó közepesnek” 
mondható termést takaríthatnak 
be a gazdák idén – tájékoztatott a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóság vezető-
je. Török Jenő emlékeztetett, hogy 
májusban a sokévi átlagot többszö-
rösen meghaladta az esők csapa-
dékhozama, de júniusban és július-
ban is sok eső esett, ami kedvezett a 
burgonyavész megjelenésének.

Tanultak a tapasztalatokból
„Az emberek azonban tanultak a 
tavalyi és az azt megelőző évek ta-
pasztalataiból, és idén jobban oda-

fi gyeltek, időben permeteztek, így 
a burgonya mintegy 80 százalékát 
sikerült megmenteni a vésztől. Akik 
nagyon keveset permeteztek, azok-
nál volt gond” – fogalmazott a szak-
ember. A gazdák idén csak többlet-
munkával és a drágább, felszívódó 
permetezőszerek használatával tud-
ták megmenteni a termést, ráadásul 
a pityóka betakarítása sem megy 
könnyen ebben az idényben, ugyan-
is a nyár utolsó felében kiszáradt a 
talaj, és össze is tömörödött a gépek 
súlyától, amelyekkel korábban a nö-
vényvédelmi munkálatokat végez-

ték, így a szokásosnál nehezebben 
tudnak dolgozni a burgonyabetaka-
rító kombájnok, és sok rög kerül a 
válogatógépekre. A kézi szedés eseté-
ben az jelenti a gondot a gazdáknak, 
hogy kevés a munkaerő, és meg is 
drágult – sorolta az idény végi ne-
hézségeket Török Jenő. Megjegyezte 
viszont, hogy sok termelő már áttért 
a kombájnok használatára, a me-
gyei burgonyatermés mintegy felét 
már gépekkel takarítják be a gazdák 
– vannak viszont olyan földek, ame-
lyeken majdhogynem lehetetlen gépi 
betakarítást végezni.

Kedvező áron értékesíthetik
Jó hír a gazdáknak, hogy idén ked-
vezően alakult a pityóka értékesítési 
ára. Mint arról Török Jenő beszámolt, 
jelenleg kilogrammonként 1,20–1,50 
lejes termelői áron tudják eladni a 
krumplit a gazdák, ami magasabb, 
mint a tavalyi indulási ár. Ez több 
tényezőnek köszönhető, egyrészt ha-
tással volt rá a burgonya tavalyi utol-
só felvásárlási ára, a déli megyékben 
termelt nyári burgonya termelői ára, 
de az is, hogy csökkent a burgonya-
földek összterülete. A székelyföldi 
pityóka piacát legjobban a Lengyel-
országból importált burgonya szokta 
rontani, de idén ott is szárazság volt 
olyannyira, hogy ezúttal megfordult 
a trend, és Romániából indultak 
burgonyaszállítmányok Lengyelor-
szágba. A Hargita megyei burgonya 
árát rendszerint a Kovászna megyei 
termés is lenyomja, de idén ott sincs 

olyan jó termés, mint máskor, ezért 
ők is megkérik az árát – sorolta a 
pityóka idei árát alakító tényezőket a 
megyei mezőgazdasági igazgatóság 
vezetője. „Nem tudjuk, hogy később 
pontosan hogy lesz. Nem lesz olyan 
nagy áremelkedés, mint tavaly, ami-
kor 1 lejről indult, és eljutott 1,80-ig, 
de abban reménykedem, hogy lega-
lább a mostani árat tartani tudjuk” – 
utalt a burgonya jelenlegi 1,20–1,50 
lejes kilónkénti termelői árára Török 
Jenő. A fogyasztók az említett árnál 
drágábban jutnak hozzá a krumpli-
hoz, a bolti ár ugyanis a 3,50–4 lejt 

is elérheti. Török Jenő szerint ezért 
nem a termelőket kellene okolniuk 
a vásárlóknak, hanem a nagy árrést 
alkalmazó kereskedőket. Annál is 
inkább, mert a krumplitermesztők-
nek az elmúlt években alig volt jö-
vedelmük az alacsony áron értéke-
sített termésből, ugyanis drága volt 
a vetőmag, és sokat kellett perme-
tezniük, hogy megelőzzék a burgo-
nyavész elterjedését – magyarázta 
a szakember.

Kevesebb a pityókaföld
Hargita megyében jelenleg 7200 
hektáron termesztenek pityókát, 
azaz feleakkora területen, mint Ro-
mánia Európai Unióhoz való csat-
lakozása előtt, azokban az években 
ugyanis 14 500 hektárnyi területet 

foglaltak el a pityókaföldek a me-
gyében. A csökkenés a burgonyaim-
port következménye, illetve azzal is 
magyarázható, hogy a kistermelők 
számára egyre nehezebbé vált az 
értékesítés. A jelenlegi krumpliföl-
deknek mintegy harmadát nagyon 
kis parcellák alkotják, ezeken csak 
családi szükségletre termesztenek 
pityókát. Idén hektáronként 25 500 
kilogrammos átlagtermést valósí-
tottak meg a Hargita megyei gaz-
dák, és a termésnek valamivel több 
mint 40 százalékát takarították be 
mostanáig.

 » Jó hír a 
gazdáknak, hogy 
idén kedvezően 
alakult a pityóka 
értékesítési ára. 
Mint arról Török 
Jenő beszá-
molt, jelenleg 
kilogrammon-
ként 1,20–1,50 
lejes termelői 
áron tudják 
eladni a krumplit 
a gazdák, ami 
magasabb, mint 
a tavalyi indulá-
si ár.
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árnál drágábban 
jutnak hozzá a 
krumplihoz, a 
bolti ár ugyanis 
a 3,50–4 lejt is 
elérheti.
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Szép a kukoricatermés is

„Nem rekordév, de jó közepesnek mondható év az idei” 
– értékelte az idei mezőgazdasági esztendőt Török Jenő. 
Elmondta, szép az idei kukoricatermés is, már csak csapa-
dék kellene, hogy a növények alsó levelei ne száradjanak 
el, de azért is, hogy a kombájnok jobban tudjanak dolgoz-
ni, majd az őszi búza elvetéséhez is könnyebben lehessen 
előkészíteni a talajt. Az őszibúza-termés nem volt túlsá-
gosan jó – mert a tavalyi szárazság miatt nagyon nehéz 
körülmények között lehetett jó magágyat előkészíteni –, 
de a terméskiesést valamelyest pótolta a tavaszi búza és 
a tavaszi árpa. Takarmány bőségesen lett idén, csak nehéz 
volt a szénacsinálás a sok eső miatt, de sok gazda gépesí-
tette már a betakarítást, így elég sokan befóliázott bálákat 
tudtak készíteni – számolt be az idei szezonról a megyei 
mezőgazdasági igazgatóság vezetője.




