
2 0 2 0 .  F E B R U Á R  2 7 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K A K T U Á L I S 3#igénylés  #gazdák  #félreértések

APIA: ötvenkét munkanap
Hétfőtől kérelmezhető az egységes mezőgazdasági támogatás

ISZLAI KATALIN

Hétfőn, március másodikán 
kezdődik az idei egységes 
mezőgazdasági  támoga-

tások két és fél hónapos igénylé-
si időszaka, így a Hargita megyei 
gazdáknak május 15-éig van lehe-
tőségük leadni kérelmeiket a Mező-
gazdasági Intervenciós és Kifi zetési 
Ügynökség (APIA) területi kiren-
deltségein, illetve megyei székhe-
lyén. Az igényléssel kapcsolatos 
tudnivalókról Haschi Andrással, a 
Hargita megyei APIA igazgatójával 
beszélgettünk.

Az igénylés menete

Mint az igazgató felhívta a fi gyel-
met, a két és fél hónapos igénylési 
időszak ellenére a különböző mun-
kaszüneti napok, ünnepek miatt 
tulajdonképpen csak 52 munka-
nap áll az APIA munkatársainak 
rendelkezésére, hogy begyűjtsék 
a 26 319 ezer Hargita megyei gaz-
da kérelmét, ami 506 gazdát jelent 
naponta. Ezért is fontos, hogy a 
zsúfoltság elkerülése érdekében a 
gazdák az előjegyzésüknek meg-
felelően keressék fel az ügynöksé-
get, és ne hagyják az utolsó percre 
az igénylést. Ráadásul idén sem 
lesz késedelmi időszak, tehát aki 
május közepéig nem keresi fel az 
ügynökséget, később már nem lesz 
erre lehetősége. Jelentős változá-
sok nincsenek a korábbi években 
megszokott kérelmezéshez képest, 
és a támogatási formák is azono-
sak maradtak, hiszen a feltételeket 
a hét évre érvényes, 2014 és 2020 

közötti időszakra vonatkozó Orszá-
gos Vidékfejlesztési Programban 
határozták meg. Kisebb változások 
azonban mindig vannak, ebben az 
évben például az egyik újdonság 
az, hogy az első hetekben ezúttal 

nem csak a kisebb területekkel ren-
delkező gazdákat hívják be, hanem 
minden olyan gazdát fogadnak, aki 
csak területalapú támogatásokat 
igényel, az állattenyésztőket pedig 
később várják. Haschi elmondása 
szerint az igénylés benyújtásának 

helyszínét illetően nincs változás, 
az 50 hektárnál nagyobb területen 
gazdálkodóknak az APIA megyei 
székhelyén kell leadniuk igénylé-
seiket, az 50 hektárnyi területnél 
kisebbel rendelkezők pedig lakhe-

lyük szerint a hat területi iroda va-
lamelyikében, azaz Csíkszeredában 
(felcsíki, oldalcsíki, gyimesi gaz-
dák), Csíkszentmártonban (alcsíki, 
kászoni gazdák), Székelyudvarhe-
lyen, Gyergyószentmiklóson, Szé-
kelykeresztúron és Maroshévízen. 

Együttműködve 
a polgármesteri hivatalokkal

A csak állattenyésztési támogatáso-
kat igénylők a megyei székhelyen 
tehetik le kérelmeiket, mintegy 900 
ilyen személy van a megyében. A 
gazdáknak első körben a polgármes-
teri hivatalokat kell felkeresniük, 
ahol igényelhetik a támogatásigény-
léshez szükséges dokumentumokat, 
ezt követően pedig segítséget kap-
nak helyben a kérelmezési csomag 

összeállításában. Az APIA ugyanis 
minden községben együttműködik 
a polgármesteri hivatalokkal, állat-

tartó egyesületekkel, akik segítséget 
nyújtanak a kérelmezéssel kapcso-
latban. A gazdákat idén is értesíteni 
fogják valamilyen módon (levélben, 
e-mailben, telefonon vagy szemé-
lyesen) arról, hogy mikor kell meg-
jelenniük az önkormányzatoknál. 
Utolsó lépésként aztán a gazdáknak 
személyesen kell felkeresniük az 
APIA azon kirendeltségét, amelyhez 
lakhelyük és gazdaságuk mérete 
szerint tartoznak, hogy benyújtsák 
támogatásigénylésüket.

Kis- és nagygazdák

A tavalyi adatok szerint Hargita 
megye több mint 26 ezer gazdája 
181 645 hektárnyi területre nyújtott 
be támogatásigénylést. Közülük 
1180 nagygazda (50 hektárnál na-
gyobb területen gazdálkodnak), 
akik összesen 55 432 hektárnyi te-
rületre igényeltek támogatást. A kis-
gazdák közül Csíkszeredában várják 
a legtöbb, 6650 igénylőt (összesen 
27 839 hektárnyi terület), majd a 
székelyudvarhelyi iroda következik 
5630 gazdával (29 783 hektár), ezt 
követi a gyergyói 4106 igénylővel 
(20 996 hektár), a keresztúri 3195 
gazdával (20 413 hektár), a szentmár-
toni 2958 kéréssel (15 126 hektár) és a 
maroshévízi 2600 igénylővel össze-
sen 12 056 hektárnyi területre. Az 
állatállomány a következőképpen 
alakult: 50 453 juhra 291 támogatá-
sigénylést nyújtottak be tavaly, 1033 
kecskére 9-et, 4777 húsmarhára 136-
ot, 18 630 fejőstehénre pedig 1345-
öt. Az igazgató arra is kitért, hogy 
a kifi zetések szempontjából csak a 
területalapú támogatások esetében 
van határidő, ezeket mindig a követ-
kező év júliusáig kell folyósítaniuk a 
gazdáknak, tehát a tavalyiakat idén 
júliusig. Ettől eltekintve mintegy 90 
százalékban már megtörtént a kifi -
zetés, az összes támogatási kategóri-
ában pedig ezidáig 64,8 millió eurót 
(több mint 305 millió lejt) folyósítot-
tak a gazdáknak.

A kisgazdák közül 
Csíkszeredában várják a 
legtöbb, 6650 igénylőt, összesen 
27 839 hektárnyi területre

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :
      SÁNDOR CSILLA

Gyergyószék

P Á V A  A D O R J Á N

A község lakóival kialakult „né-
zeteltérés” békés rendezésé-

ről számolt be Facebook-oldalán a 
Ditrói Pékség, amelynek képviselői 
Biró Károly segédlelkésszel is talál-
koztak. A katolikus pap szintén úgy 
fogalmazott közösségi oldalán, hogy 
tisztázták a félreértéseket, és mun-
kavállalásra biztatta a ditróiakat. 
Mint ismeretes, a gyergyószéki köz-

ségben január közepén országossá 
dagadó botrány tört ki, miután két 
Srí Lanka-i vendégmunkás érkezett 
a helyi pékségbe. Utólag kiderült, a 
község lakossága elsősorban nem a 
vállalkozás által alkalmazott ven-
dégmunkások megjelenését kifogá-
solta, hanem a pékséget működtető 
helyi vállalkozóknak a magatartá-
sát, akik szerintük nem becsülik meg 
a helyi munkaerőt. A szerteágazó 
problémákra rávilágító konfl iktus 
heteken át húzódott, a hullámok 
azonban lassan elcsitultak. Minden 

bizonnyal most ennek köszönhetően 
nyílt lehetőség arra, hogy a „két fél” 
képviselői személyesen tárgyalóasz-
talhoz üljenek.

Facebookon kommunikálnak

A Ditrói Pékség keddi Facebook-be-
jegyzése szerint a találkozón biztosí-
tották Biró Károly segédlelkészt – aki 
az elégedetlen lakosok szószólója-
ként vált ismertté –, hogy az „öt év-
vel ezelőtt tapasztalt problémák már 
nem állnak fenn”, azaz javultak a 

munkakörülmények. A „kiegyezést” 
aznap Biró Károly is megerősítette. 
„A félreértéseket tisztáztuk és egy-
mással kiengesztelődtünk. A szemé-
lyes problémákat és félreértéseket 
félretettük, és közös akarattal a falu 
jólétét és békéjét akarjuk” – áll a se-
gédlelkész Facebook-bejegyzésében. 
Ebben megerősíti, a Ditrói Pékség 
ismét állásokat kínál, és leszögezi, 
hogy a munkakörülmények javultak, 
„ezt mindenki tapasztalhatja”. „Bá-
torítalak benneteket munkavállalás-
ra!” – közölte Biró Károly.

Az ügy békés rendezéséről szá-
molt be Puskás Elemér ditrói polgár-
mester is az Agerpres hírügynökség-
nek. Az elöljáró szerint „normális 
lépéseket” tettek az érintettek, és 

„kezd megoldódni a konfl iktus”. 
Közben a Ditrói Pékség – amely egy 
ideje már három Srí Lanka-i alkal-
mazottat foglalkoztat – további há-
rom nepáli vendégmunkást 
vár. Corina Constantin, a 
külföldi munkaerőt közve-
títő bukaresti cég illetékese 
az Agerpresnek elmondta, 
a nepáliak körülbelül há-
rom hét múlva érkeznek 
a Hargita megyei település 
pékségébe, ahol rakodómunkásként 
fognak dolgozni. Ugyanakkor Co-
rina Constantin jelezte: egy másik 
ditrói cég is kérvényt nyújtott be 
hozzájuk vendégmunkások alkal-
mazására, a vállalkozás 5–10 külföl-
dit foglalkoztatna.

Újabb gyergyóditrói cég alkalmazna vendégmunkásokat
• Személyes találkozón tisztázták a félreértéseket a gyergyóditrói botrány érintett-
jei, akik szerint sikerült békésen rendezni az ügyet. Közben újabb vendégmunkásokat 
várnak a pékségbe, sőt egy másik helybéli cég is külföldieket alkalmazna.

• Hétfőtől számítva két és fél hónap áll a mezőgazdálkodók rendelkezésére, 
hogy benyújtsák idei egységes mezőgazdasági támogatásigénylésüket a Me-
zőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA). Az érintett több 
mint 26 ezer Hargita megyei gazdának mindenképpen május tizenötödikéig kell 
lépnie, mivel késedelmi időszak ezúttal sem lesz.




