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Pénzhez jutnak a gazdák
Húszezernél több támogatáselőleg kifi zetését hagyták jóvá

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A z október közepe óta eltelt 
majdnem egy hónap alatt 
mintegy huszonegyezer 

Hargita megyei gazda esetében 
hagyta jóvá a támogatáselőle-
gek kifizetését a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA), egy 
részüknek a bankszámlájára már 
meg is érkezett a pénz. 

Akik még nem kapták meg 
a támogatáselőleget 

Amint arról Haschi András, az in-
tézmény vezetője tájékoztatott, a 
26 ezer idei igénylő között ötezren 
vannak még, akik a támogatáselő-
leget egyelőre nem kaphatják meg. 
Ennek az egyik oka az, hogy olyan 
támogatásokat – például vala-
milyen állattartási támogatást – 
igényeltek, amelynek a kifizetése 
még nem kezdődött el. Továbbá 
vannak olyan kérelmezők is, akik 

ellenőrzés alatt állnak, az általuk 
igényelt támogatások előlegkifi-
zetése azért nem kapott még jó-
váhagyást. „Mint általában, meg-
változtak a területek, nincsenek jó 
helyre berajzolva, vagy nincsenek 
megművelve. Ilyen problémákkal 
találkozunk” – ismertette a legy-
gyakoribb formai hibákat, illetve 
gyakorlati szabálytalanságokat 
a megyei mezőgazdasági inter-
venciós és kifizetési ügynökség 
igazgatója. Utóbbiak esetében 
a támogatáselőlegek átutalása 
év végéig is elhúzódhat, attól 
is függ, Bukarestben jóváhagy-
ják-e, hogy a felülvizsgált kérel-
mezők esetében is utalják ki a 
támogatásokat, illetve olyan tá-
mogatások is vannak, amelyek-
nek az igénylői különböző doku-
mentumokkal ki kell egészítsék 
még igénylési dossziéikat – mond-
ta Haschi András. 

Mit fizetnek most?

Jelenleg csak a területalapú támo-
gatás (SAPS), illetve az agrár-kör-
nyezetgazdálkodási juttatás előle-
geinek a kifi zetése zajlik, előbbinek 
az előlege a teljes érték 70 száza-
lékát, utóbbié pedig a juttatás 80 
százalékát teszi ki. Az előlegeket 
október 16-án kezdték folyósítani 
és az erre megszabott határidő sze-
rint e hónap végéig kell átutalják a 
gazdák számláira a nekik járó ösz-
szegeket. Alaptámogatásként idén 
hektáronként 102,6 eurós juttatásra 
jogosultak az igénylők. Hargita me-
gyében idén mintegy 26 ezer gazda 
igényelte a területalapú támoga-
tást, országszerte pedig összesen 
közel 850 ezer.

Jelenleg a területalapú 
támogatás és az agrár-
környezetgazdálkodási juttatás 
előlegeinek a kifizetése zajlik
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• Mintegy huszonegyezer gazda esetében jóvá-
hagyták már az idei területalapú, illetve agrár-kör-
nyezetgazdálkodási támogatások előlegeinek a
kifizetését Hargita megyében. Ötezer igénylőnek a
támogatáselőlege még nincs előütemezve: egy részük
ellenőrzés alatt áll, elképzelhető, hogy esetükben a
pénzátutalás megkésik.

Súlyos sérülésekkel 
szállították kórházba

Vitába, majd súlyos testi 
sértésbe torkollt egy esküvő a 
hétvégén Csíkszentkirályon. 
Egy férfit leszúrtak, felesége 
megsérült, illetve egy másik 
férfit is megsebesítettek. Noha 
a szúrt sebbel kórházba szállí-
tott férfi műtéti beavatkozásra 
szorult, túlélte a támadást. Az 
alkoholos befolyásoltság ha-
tására szólalkozott össze egy 
szombaton tartott esküvő több 
résztvevője Csíkszentkirályon. 
A vita rövid időn belül elharapó-
dzott, végül pedig súlyos testi 
sértésbe torkollt – tájékozta-
tott Gheorghe Filip, a Hargita 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője. Mint mondta, a 23 
óra 15 perc körül kirobbant 
összetűzésben három sze-
mély sérült meg: egy 32 éves 
csíkszeredai férfit leszúrtak, 
29 éves felesége a lábán sérült 
meg, illetve egy 35 éves brassói 
férfi is ütlegeléseket szenve-
dett el. A rendőrség három 
elkövetőt azonosított: két, 34 
és 37 éves csíkszentkirályi, 
illetve egy 44 éves csíkszeredai 
férfi ellen testi sértés, valamint 
ütlegelés és egyéb erőszakos 
cselekedetek miatt folytatnak 
vizsgálatokat. Kiss Edit, a 
Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház szóvivője érdek-
lődésünkre elmondta, súlyos, 
kivérzéses sokk állapotában, 
szúrt sebbel utalták be a 32 
éves férfit a kórházba. A szúrt 
seb mély volt, ugyanakkor 
áthasította a rekeszizmot és 
a hashártyát. A beteget Dob-
rică Adrian-Cristian sebész 
műtötte szombaton. Mostanra 
állapota stabilizálódott, he-
modinamikailag stabil, a sebe 
gyógyul, azonban még további, 
többnapos kórházi ellátásra 
lesz szüksége. (Iszlai Katalin)
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