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ISZLAI KATALIN

A z országban március óta 
tomboló világjárvány a gaz-
daság számos szereplőjéhez 

hasonlóan az állattartó gazdáknak 
is nehézségeket okozott, de jó hír, 
hogy az elszenvedett bevételkiesést 
állami támogatással próbálja pótol-
ni a kormány. A gazdák megsegíté-
sére több intézkedést is kidolgoztak, 
ám a részletek még nem mindegyik 
esetében tisztázottak.

Ami biztos

Mint Haschi András, a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifi zetési Ügynökség (APIA) vezetője 
megkeresésünkre elmondta, jelenleg 

egyetlen olyan mezőgazda-
sági koronavírus-támogatás 
létezik, amelyre már várják a 
kérelmeket egészen szeptem-
ber végéig. Azok a gazdák 
igényelhetik ezt a támoga-
tást, akik legkevesebb 91, 
kétéves vagy annál idősebb 

nőivarú szarvasmarhával ren-
delkeztek július elsején. Az igénylé-
seket az APIA székhelyén, illetve 
postai vagy elektronikus úton is be 
lehet nyújtani. A támogatás összege 
100 euró állatonként, tehát legkeve-
sebb 9100 euró, de nem haladhatja 
meg a 100 ezer eurót. A határösszeg 
megközelítése a Hargita megyei gaz-

dák esetében nem valószínű Haschi 
szerint, mivel senki sem rendelkezik 
ekkora állománnyal a térségben, 
de a támogatásra ettől függetlenül 
többen is jogosultak. Adataik sze-
rint mintegy 23 gazda rendelkezik 
olyan állománnyal, amely megfe-
lel a feltételeknek, többen közülük 
pedig már be is nyújtották igény-
lésüket. A támogatások kifizetése 
az év végéig várható.

További tervek kisgazdáknak

Az igazgató elöljáróban azt is el-
árulta, hogy a kisebb állománnyal 
rendelkező gazdák is támogatás-
ban fognak részesülni európai 
uniós források bevonásával, en-
nek részletei azonban még nem 
tisztázottak. Ettől eltekintve a 
mezőgazdasági minisztérium hon-
lapján már számos tudnivalót osz-
tottak meg ezzel kapcsolatosan, 
illetve Adrian Nechita Oros me-
zőgazdasági miniszter is számos 
interjúban beszélt már a témáról. 
Ezek szerint a 21-es intézkedés-
ként emlegetett, kisebb állomány-
nyal rendelkező gazdáknak szánt 
támogatásra azok számíthatnak, 
akik legkevesebb öt, legalább 
kétéves nőivarú szarvasmarhával 
rendelkeznek. A támogatás össze-

ge ugyanakkor az állományszám 
függvényében változik. Az 5–10 
állattal rendelkező gazdálkodók 
farmonként 1000 eurós, a 11–20 
szarvasmarhával bírók 2000 eu-
rós, a 21 és 30 közötti állománnyal 
rendelkezők 3000 eurós, a 31 és 40 
közöttiek 4000 eurós, a 41 és 50 
közöttiek 5000 eurós, az 51 és 60 
közöttiek 6000 eurós, a 61 és 99 
közöttiek pedig 7000 eurós egy-
szeri támogatást igényelhetnek, 
utóbbi összeg a kapható legmaga-
sabb érték. Fontos megjegyezni, 
hogy e támogatás esetében még 
nem fogadják az igényléseket, de 
a tervek szerint az év végéig ez is 
megtörténik, a kifizetéseket pedig 
2021. június végéig bonyolítanák 
le. A koronavírus-támogatásokat 
továbbá várhatóan más haszonál-
latokra is kiterjesztik.

Segítség a gazdáknak
Koronavírus-támogatás szarvasmarha-tenyésztők számára

Csíkban az érték
Csík Terület Ifjúsági Tanácsa 
(CSTIT) a hétvégén díjazta a 
Csíkban az érték elnevezésű 
fotópályázat nyerteseit – 
számolt be közleményben a 
CSTIT. A fényképészekből és 
szervezőkből álló zsűrinek 45 
pályamunka közül kellett a 
legjobb hármat kiválasztania. 
A fotópályázat célja, hogy a 
fiatal tehetségeknek lehetősé-
get biztosítson a kitörésre, és 
munkájukat minél több ember 
megismerhesse. A díjazást kö-
vetően a beküldött pályamun-
kák első harminc helyezettjét 
kifüggesztették, és megnyitot-
ták a kiállítást, amely két hétig 
lesz megtekinthető a Szakszer-
vezetek Művelődési Házának 
főbejárata felőli ablakokban. A 
díjazottak: I. helyezett Mezey 
Koppány – Az idő eltelt; II. 
helyezett Csog István – Bezár-
va; III. helyezett Dénes Roland 
– Macskapók.

A 2021-es érettségi 
és a kisérettségi
Az érettségi, illetve a 8. 
osztályosok képességvizsgá-
jának időpontjai és szabályai 
is megjelentek múlt hét végén 
a Hivatalos Közlönyben. A 
hivatalos menetrend szerint a 
nyári érettségi vizsgaidőszak-
ra 2021. május 31. és június 4. 
között zajlik majd a feliratko-
zás, a végzős osztályok utolsó 
tanítási napja pedig június 4-e 
lesz. A vizsgák menetrendje 
a következő: június 14–16. a 
román nyelvi, június 16–17. az 
anyanyelvi kompetenciák szó-
beli felmérése; június 18–23. a 
digitális kompetenciák felmé-
rése; június 23–25. az idegen 
nyelvi kompetenciák szóbeli 
felmérése. Az írásbeli június 
28-án a román nyelv és iroda-
lom vizsgával kezdődik, majd 
június 29-én a profilnak meg-
felelő kötelező tantárgy, június 
30-án a szaknak megfelelő 
választott tantárgy, július 1-jén 
pedig anyanyelv és irodalom 
következik. Az eredményeket 
július 5-én teszik közzé, az óvá-
sokat 12 és 18 óra között lehet 
benyújtani. A fellebbezéseket 
július 6–9. között bírálják el, a 
végleges eredményeket pedig 
július 9-én hozzák nyilvános-
ságra. Pénteken megjelent 
a Hivatalos Közlönyben a 
képességvizsga lebonyolítási 
menetrendje is. Eszerint a vizs-
gára 2021. június 7–11. között 
lehet feliratkozni. A vizsga 
június 22-én kezdődik román 
nyelv és irodalom írásbelivel. 
Június 24-én matematikából, 
június 25-én pedig anyanyelv 
és irodalomból megszerzett 
tudásukról adnak számot a 
8. osztályosok. Az eredmé-
nyeket június 29-én 14 óráig 
teszik közzé, aznap 16 és 19 
óra között lehet fellebbezni, a 
végső eredményt pedig július 
4-én közlik. 

• RÖVIDEN 

• A koronavírus-világjárvány által kiváltott gazdasági 
válság és a bevételkiesés miatt állami támogatásban 
részesülnek a szarvasmarha-tenyésztők. A gazdák 
megsegítésére két különböző intézkedést dolgoztak 
ki, egyiket a legkevesebb 91 fős állományok tulajdo-
nosainak, másikat pedig a kevesebb állattal rendelke-
zőknek. Előbbi esetében már fogadják a kérelmeket, 
utóbbi viszont még várat magára.

Hazajáró csorda. A járványhelyzet 
miatt válságenyhítési támogatást 
kaphatnak a szarvasmarha-
tenyésztők

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HAÁZ VINCE

E gy év alatt teljesen megújult a 
közigazgatásilag és a tanügyi 

hálózat szempontjából is Gyergyó-
alfaluhoz tartozó borzonti iskola-
épület. A 2020/2021-es tanévet már 
ebben az intézményben kezdhetik a 

tanulók és az óvodások.
Teljesen felújították a 

múlt század elején épült 
ingatlant Borzont központ-
jában. Kezdetekben a tele-
pülés közigazgatásilag nem 
tartozott Gyergyóalfaluhoz, 

a visszaemlékezés szerint az 
épület a községházának adott helyet, 
manapság viszont elemi iskolaként 
működik. Az alfalvi önkormányzat a 
fejlesztési minisztérium programjából 
nyert 1,6 millió lejes támogatásból, 
valamint a százezer lejes önrész hoz-
záadásával újíttatta fel az elmúlt egy év 

alatt az intézményt. „Tetőcsere, a falak 
és a talapzat megerősítése, külső-belső 
szigetelés, a nyílászárók cseréje, a tan-
termek felszerelése történt meg” – szá-
molt be Bege László Balázs gyergyóal-
falvi alpolgármester.

A beruházás részeként kiváló mi-
nőségű bútorzatot, modern didaktikai 
eszközöket is vásároltak. Megújultak a 
mellékhelyiségek, és a követelmények-
nek megfelelően mozgássérülteknek 
szánt mosdót is létesítettek. Az épület 

kifűtését elektromos árammal oldják 
meg. Az udvar rendezését nem tartal-
mazza ez a pályázat, azt viszont önerő-
ből és saját pénzforrásból megoldja az 
önkormányzat. Két vegyes korosztályú 
elemi iskolás osztálynak és egy óvodai 
csoportnak ad helyet a tanintézmény. 
Az új tanévet most 28 iskolás, illetve 
27 óvodás korú gyerek kezdi – közölte 
Hunyadi Irén tanítónő. Mint megtud-
tuk, ez a gyereklétszám most jónak 
számít, ugyanis néhány éve előfordult 
olyan, hogy csupán két-három első 
osztályt kezdő gyerek volt, ezért a ta-
nintézmény megmaradása is kérdéses-
sé vált. (Hegyi Zsuzsánna)

Felújított tanintézménybe várják a borzonti gyerekeket

Két vegyes korosztályú elemi iskolás osztálynak 
és egy óvodai csoportnak ad helyet a tanintézmény

◂  FOTÓ: HEGYI  ZSUZSÁNNA




