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Fegyelmezettek voltak a gaz-
dák idén, nem hagyták az 
utolsó pillanatokra a terület-

alapú kérések benyújtását, már 
az igénylési periódus kezdetétől 
voltak jelentkezők a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifizetési Ügynökségnél 

(APIA) – tájékoztatott az intéz-
mény vezetője. Haschi Andrástól 
megtudtuk, hogy idén 26 300 Har-
gita megyei gazda kért területala-
pú támogatást, összesen mintegy 
180 ezer hektárnyi területre. Ta-
valyhoz képest ez enyhe növe-
kedést jelent, ugyanis akkor 174 

ezer hektárnyi föld esetében igé-
nyelték a juttatást tulajdonosaik.

Idén elmaradt a tumultus

Az előző évhez hasonlóan idén 
sem hosszabbítja meg az igény-
lési időszakot az APIA, így nem 
a késés mértékének megfelelően 
veszítenek a támogatás összér-
tékéből azok, akik elmulasztot-
ták időben leadni a kérelmezési 
dossziét, hanem teljes egészében 
elveszítik a támogatást. A legtöbb 
gazda azonban tudatában volt 
ennek, és időben gondoskodott 
a szükséges iratok összeállítá-
sáról, a megyei APIA székhelyén 
sosem volt tumultus, tizenöt-
nél többen sosem álltak sorba az 
idei igénylési időszakban – tájé-
koztatott Haschi András, kérdé-
sünkre azt is hozzáfűzve, hogy 
Hargita megyében jellemzően na-
gyon kevés a hibás vagy hiányos 
kérés, és ez idén sem volt más-
ként. Az elkövetkező időszak-
ban rendszerezik a kérelmeket, 
majd az adminisztrációs teen-

dők után, azaz egy hónapon belül 
megkezdődnek a területalapú tá-
mogatással kapcsolatos terepel-
lenőrzések.

Nem volt csalási kísérlet

Haschi András kérdésünkre 
elmondta, az igénylési időszakot 
semmilyen fennakadás nem za-
varta meg, és csalási kísérletek-
ről sem szereztek tudomást az 
intézmény képviselői. Elképzel-
hető, hogy történtek kísérletek, 
„de nem fogtuk meg őket” – vála-
szolta arra a felvetésünkre, hogy 
hallani olyan esetekről, hogy az 
igénylési időszak végén egyesek 
olyan területekre is támogatást 
kérnek, amelyeknek a tulajdono-
sai nem igényelték a juttatást. Az 
ilyen esetek csak az ellenőrzése-
ken akadhatnak fenn, amelyek 
fényt derítenek az adott terület-
re vonatkozó használatba adási 
szerződés hiányára – közölte a 
megyei APIA vezetője.

SZÉCHELY ISTVÁN

Befejeződött a területalapú támogatások igénylése

Eurómilliókra várnak a gazdák

Mintegy 180 ezer hektárnyi területre kértek támogatást idén a Hargita megyei gazdák. Képünk illusztráció. Fotó: Kristó Róbert

Több mint 26 ezer Hargita megyei gazda igényelt 

területalapú támogatást a kedden véget ért ké-

relmezési időszakban. Néhány héten belül meg-

kezdődnek a helyszíni ellenőrzések. Hektáronként 

közel száz eurónyi juttatásra várnak az igénylők.

Törülközőtulajdonosoknak 
hirdetett nem mindennapi esz-
szépályázatot a székelyudvar-
helyi Városi Könyvtár mellett 
működő Bibliofil Alapítvány. Hét-
fő délig három témában várják a 
legtöbb ötezer karakteres mű-
veket az élet értelméről, a tö-
rülköző hasznosságáról vagy a 
legvagányabb stoppos élmény-
ről. Az eredményhirdetést és a 
díjazást május 25-ére, a Nem-

zetközi Törülközőnapra időzítik, 
amelyet flashmobbal, bulival ün-
nepelnek majd.

A törülközőnap tisztelgés 
Douglas Adams angol sci-fi-író 
emléke előtt. 2001-ben, két hét-
tel halála után ülték meg elő-
ször a rajongók, és mint akkor, 
azóta is mindenhova törülkö-
zővel mennek aznap. Douglas 
az eredetileg rádiós komédiá-
nak készült, Galaxis útikalauz 

stopposoknak című ötkötetes 
főművében így ír az ikonikussá 
vált tárgyról: „a lehető leghasz-
nosabb dolog, amit csak magá-
val vihet a csillagközi stoppos˝. 
Egyrészt gyakorlati értéke van: 
betakarózhatunk vele, heverhe-
tünk rajta, megnedvesítve fegy-
verként használhatjuk, fejünkre 
tekerhetjük, vészjelzéseket ad-
hatunk vele, és természetesen 
beletörülközhetünk. Másrészt 

pszichológiai jelentősége van. A 
strag (az autós) „úgy gondolko-
dik, hogy aki széltében-hosszá-
ban bejárja stoppolva a galaxist, 
nomádul és csövezve él, hihe-
tetlen nehézségekkel néz far-
kasszemet, és győz, s még azt 
is tudja, hogy hol a törülközője, 
az igazán olyan valaki, akit ko-
molyan kell venni.˝

KOSZTOLÁNYI KATA

Vedd elő a törülközőt és a tehetséged!

Baleset Farkaslakán

Közúti baleset történt kedden 
délután Farkaslakán. A rend-
őrségi közlemény szerint a 21 
éves, helybéli F. T. a település 
Fő utcáján haladt személy-
gépkocsijával, azonban a 13A 
jelzésű országúthoz érve a 
kereszteződésben nem adott 
elsőbbséget a 26 esztendős, 
Parajd községi K. T.-nek, aki 
szabályosan közlekedett au-
tójával, és összeütköztek. A 
baleset következtében mind-
két sofőr könnyebb sérülése-
ket szenvedett, egyikük sem 
volt ittas állapotban. Gon-
datlanságból elkövetett testi 
sértés gyanújával indítanak 
kivizsgálást az ügyben – tá-
jékoztatott a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság.

Serpenyővel ütötte 
fejbe férjét

Családon belüli erőszak miatt 
vizsgálatot indított a rendőr-
ség egy 66 éves parajdi asz-
szony ellen, aki serpenyővel 
fejbe ütötte 64 éves férjét. 
Gheorghe Filip, a Hargita me-
gyei rendőr-főkapitányság 
szóvivője elmondta, a házas-
felek között spontán konflik-
tus tört ki, amely tettlegessé-
gig fajult. „Családi perpatvar-
hoz riasztották a rendőrséget, 
és a helyszínen derült ki, hogy 
ez esetben nem a férj, hanem 
a feleség az agresszor. (...) A 
családon belüli bántalmazá-
sos esetek túlnyomó többsé-
gében a férfi az elkövető, de 
vannak ritka kivételek, amikor 
a feleség válik agresszívvé˝ 
– nyilatkozta Gheorghe Filip 
az Agerpres hírügynökség-
nek. Az összetűzés során az 
asszony serpenyővel fejbe 
ütötte férjét, zúzódást okozva 
a férfi fejének bal oldalán. A 
férj nem tett feljelentést, és a 
kórházi ellátást is visszautasí-
totta. A nő ellen bántalmazás 
miatt eljárás indult.

Visszaeső bűnözőt 
kaptak el

Hosszas nyomozás után ked-
den őrizetbe vette a rendőr-
ség bűnügyi osztálya a 28 
éves S. I.-t, aki március 18-án 
jelentős anyagi kárt oko-
zott Székelyudvarhelyen egy 
helybélinek. Az említett férfi 
a déli órákban illetéktelenül 
bement a lakásba, és elemelt 
egy pénztárcát, amelyben az 
okiratok mellett jelentős ösz-
szegű készpénz is volt: 1450 
euró és 240 lej. Kiderült, hogy 
az elkövető visszaeső bűnöző, 
így rögtön 24 órás őrizetbe 
vették, és előzetes letartóz-
tatásba helyezését javasol-
ták a bíróságnak – olvasható a 
rendőrségi közleményben.

Hibaigazítás

Szerdai lapszámunkban a Híd-
főnek ütközött címmel meg-
jelent cikkben elírás történt, 
ugyanis a vétkes sofőr nem a 
24 éves A. A. volt, hanem a 37 
esztendős S. C.

Közel száz euró az alaptámogatás értéke

Az európai uniós alapokból finanszírozott programban idén hektá-
ronként közel száz eurós támogatást kapnak a gazdák. Az alaptámo-
gatáson kívül azonban még mintegy nyolcvan kiegészítő, illetve más 
mezőgazdasági támogatás létezik, ezekből évente összesen 70 millió 
eurónyi összeget hívnak le a Hargita megyeiek. A megyei APIA veze-
tője idén is hasonló mértékű támogatás-lehívásra számít.




