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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 számú 

gazda igényel mezőgaz-

dasági támogatást. 

Miután szerdán lezárult a 
támogatásigénylési idő-
szak, a Hargita Megyei 

Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA), va-
lamint a Hargita Megyei Mező-
gazdasági Igazgatóság tegnap  
ismertette az idei támogatás-
igénylési kampány eredményét.

Több támogatási igénylést 
nyújtottak be idén a gyergyószéki 
gazdák, mint egy évvel koráb-
ban, és az érintett mezőgazdasá-
gi területek száma is növekedett 
– közölte érdeklődésünkre Csa-
var Zsolt, a Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifizetési Ügynök-
ség (APIA) gyergyószentmiklósi 
területi irodájának munkatársa. 
Míg 2017 tavaszán 4094 igénylé-
si iratcsomó érkezett a gyergyói 
kirendeltséghez, idén, a május 
15-én lejárt határidőig 4142 ilyen 
dokumentációt vettek át az APIA 
munkatársai. 

Bár még nem rendelkezett a 
régióra lebontott pontos kimu-
tatással, Csavar Zsolt becslése 
szerint Gyergyószéken idén leg-
alább 500 hektárral nagyobb te-
rületre kértek támogatást, mint 
tavaly. Csak Gyergyóalfaluban 
100 hektárral nagyobb mezőgaz-

dasági területre nyújtottak be tá-
mogatási igénylést idén a gazdák 
– mondta el. 

A növekedés annak köszön-
hető, hogy számos olyan gazda 
is kérést tett le, aki eddig még 
sosem kért területalapú támo-
gatást földjei után. Ennek pe-
dig többféle magyarázata lehet, 
egyik, hogy korábban, valószí-
nűleg nem volt tisztázott az adott 
birtokok tulajdonjoga, mostanra 
tudták az örökösök a hagyatéki 
ügyintézést lefolytatni.

A megyében csökkent 
az igénylők száma

A 2018-as évi közösségi ag-
rárpolitikai támogatási prog-
ram révén területalapú támoga-
tásra Hargita megyében közel 
26 467 gazda nyújtotta be igény-
lését 180 769 hektárra a Hargi-
ta Megyei Mezőgazdasági Inter-
venciós és Kifizetési Ügynökség-
hez március 1. és május 15-e kö-
zött. Mint Haschi András, az in-
tézmény vezetője elmondta, a 
tavalyi adatokhoz képest idén 
50 gazdával kevesebb kérelme-
zett támogatást, viszont hatezer 
hektárral nagyobb területre. Az 
igazgató szerint ennek a jelen-
ségnek több oka is lehet, példá-
ul akadtak gazdák, akik időköz-
ben rendezték a tulajdonjogi vi-
szonyokat, vagy éppen örököltek 
földeket, illetve előfordulhatott 
az is, hogy több kisebb gazda el-
adta területeit egy nagyobb gaz-

dának. Országos szinten is ha-
sonló a tendencia, a 2017-es évi 
adatokhoz képest ebben az év-
ben 2 százalékkal kevesebb gaz-
da (866 749 gazda) igényelt támo-
gatást, azonban 240 ezer hektár-
ral nagyobb területre (9,63 millió 
hektár területre).

Lehetőség van még 
kérelemmódosításra

Ugyan szerdán lezárult a 
kérelemleadási időszak, és már 
nem fogadnak el újabb igénylé-
seket, a gazdáknak május 30-
ig még van lehetőségük arra, 
hogy módosítsák leadott kérel-
meiket. „Gyakorlatilag a gazda 
bármilyen módosítást eszközöl-
het a kérésében, pótolhatja a hi-
ányzó dokumentációt, elvehet, 
vagy hozzáadhat még területe-
ket” – magyarázta Haschi. Hoz-
zátette, az elkövetkező 2-3 hét-
ben újra átnézik a kérelmeket, 
tisztázzák a felvetődött kérdé-
seket, és rendezik a területátfe-
déseket, ugyanis idén 900 támo-
gatást kérő gazda rajzolta egy-
másra területeit. A támogatás-
igénylési időszakról az intéz-
mény vezetője fontosnak tartot-
ta kihangsúlyozni, hogy gördü-
lékenyen zajlott a kérelmek le-
adása, a gazdák többsége elő-
jegyzés szerint jelent meg az 
irodákban. Az intézmény mun-
katársai pedig arra törekedtek, 
hogy minden rendben legyen az 
igénylési iratcsomókkal, hogy 

ne kelljen a gazdáknak többször 
is visszatérniük az ügynökség-
hez. „Az, hogy sikeresen lezár-
tuk a támogatásigénylési kam-
pányt, az a közös munka ered-
ménye, hiszen szorosan együtt-
működtünk a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság-
gal, a megyei önkormányzatok-
kal, és különböző gazdaszerve-
zetekkel” – emelte ki az intéz-
ményvezető.

Előlegre is lehet számítani

Az elkövetkező időszakban, 
miután átnézik újra a kérelme-
ket, következik annak eldön-
tése, hogy hol, mennyi parcel-
lát kell ellenőrizniük a nyár fo-
lyamán. „Hivatalosan a támoga-
tási összegeket december else-
jétől kezdődően fizetjük ki, de 
ahogy az utóbbi években a ter-
mészeti csapásokra, vagy egyéb 
mezőgazdasági válságra hivat-
kozva fizettünk előleget októ-
ber 15-étől, úgy idén is lehet er-
re számítani” – vetítette előre az 
igazgató. A tavalyi program ré-
vén 70-80 millió eurós mezőgaz-
dasági támogatás folyt a megyé-
be, Haschi úgy véli, ez idén sem 
lesz másként. A 2017-es támoga-
tások többségét ugyanis már ki-
fizették, bár elismerte, hogy kü-
lönböző technikai okok miatt 
vannak még elmaradásaik, van 
még kifizetnivalójuk.

GERGELY IMRE, BARABÁS HAJNAL

Lezárult a támogatásigénylési időszak

Több föld után kérnek támogatást

Még május 30-ig lehet módosítani a mezőgazdasági támogatásokra leadott kérelmeket

Orgonakoncert 
Ditróban
Pünkösd vasárnapján este 7 
órára szentmisére majd orgo-
nakoncertre várják az igényes 
zene kedvelőit a ditrói kéttor-
nyú, Jézus Szent Szíve temp-
lomba. Az előadó Aciobănia 
Adrian Irinel már nagy sikerrel 
játszott Gyergyószentmiklóson, 
most a saját szerzeményei mel-
lett egyházi műveket, a spanyol 
barokk gyöngyszemeit is hall-
hatják tőle.

Halálos baleset 
Újfaluban
Tolatás közben gázolt halálra 
egy idős nőt egy kápolnási férfi 
Gyergyóújfalu községben ked-
den délben. A baleset 12 óra 40 
perckor történt. A sofőr, a 33 
éves B. L. tolatni készült, azon-
ban nem győződött meg kel-
lőképpen a manőver biztonsá-
gosságáról, és halálra gázolta 
az idős nőt. A 78 éves K.J. a bal-
eset következtében a helyszí-
nen életét vesztette – tájékoz-
tat a Hargita Megyei Rendőr-fő-
kapitányság.

Vöröskeresztes 
rajzpályázat
A Nemzetközi Vöröske-
reszt és Vörösfélhold Moz-
galom világnapja alkalmá-
ból rajzpályázatot hirdet a 
Gyergyószentmiklósi Vöröske-
reszt Segítségnyújtás, ahogy 
én látom címmel. Ötödik osz-
tályos korig várják a diákok je-
lentkezését A4-es vagy A3-as 
formátumú rajzokkal.
Az alkotások hátára kérik fel-
tüntetni a pályázó nevét, isko-
láját és az osztályt, mert a leg-
jobb három rajz díjazásán kí-
vül sor kerül egy különdíj kiosz-
tására is. A különdíjas osztály 
egy jutalomdélutánon vehet 
részt, ahol a gyerekek bepillan-
tást nyerhetnek a Vöröskereszt 
tevékenységeibe és az elsőse-
gélynyújtás rejtelmeibe, megis-
merkedhetnek különböző men-
tési technikákkal és a gyergyói 
egység által használt felszere-
lésekkel.  A rajzok összegyűj-
tésére urnákat helyeznek ki a 
Fogarassy Mihály, a Vaskertes, 
a Kós Károly, valamint a Sfântu 
Nicolae általános iskolák fo-
lyosóin. A leadási határidő má-
jus 31. A legjobbak díjazásá-
ra június elején kerül sor, a pá-
lyamunkákból rendezett kiállí-
tás megnyitóján. Addig is bár-
milyen kérdésre szívesen vála-
szolnak a szervezők a gyergyói 
Vöröskereszt Facebook-oldalán 
vagy a 0758-067.984-es tele-
fonszámon.

Élményalapos 
projektbemutató
Az Élmény Alapra pályá-
zók bemutatják az érdeklő-
dő közösségnek, a kuratóri-
umnak, egymásnak a pályáza-
taikat május 21-én 17 órától a 
Gyergyószentmiklósi Művelő-
dési központ Karancsi Sándor 
termében.A körülbelül kétórás 
rendezvényre minden érdeklő-
dőt várnak a szervezők.
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Mezőgazdasági támoga-
tásra benyújtott igénylé-
sek Hargita megyében
Területalapú támogatások
26 467 gazda  180 769 hektárra
Állattenyésztési támogatások
1. Országos átmeneti kiegészítő támogatások
3500 gazda  525 tonna tehéntejre
7000 gazda  53 ezer fejős tehénre
750 gazda  100 ezer juhra
114 gazda  6400 kecskére
18 gazda  134 bivalyra
2. Európai uniós kiegészítő támogatások
300 gazda  50 ezer juhra
13 gazda  1400 kecskére
113 gazda  3000 húsmarhára
1500 gazda  20 ezer fejős tehénre
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