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Milliók a gazdáknak
Két hét múlva elkezdődik a támogatások folyósítása
• Összesen 7,6 millió 
euró támogatást kap-
nak a Hargita megyei 
szarvasmarha-, juh- és 
kecsketartó gazdák, 
valamint zöldség- és 
gyümölcstermesztők 
a koronavírus-járvány 
okozta nehézségek 
átvészelésére. Ország-
szerte Hargita megyé-
ből pályázott a legtöbb 
szarvasmarhatartó 
gazda a támogatásra.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

November 25-én megkezdi az 
agrártárca a koronavírus-jár-
vány okozta nehézségek 

enyhítésére nyújtott támogatások 
folyósítását a gazdáknak – jelen-
tette be Adrian Oros mezőgazdasá-
gi miniszter szerdán. A szaktárca 
székhelyén tartott sajtótájékoztatón 
ugyanakkor azt is elmondta, hogy 
a támogatások kifi zetését megelő-
zően ellenőrzéseket is végeznek az 
igénylők 5 százaléka esetében. 

4736 támogatási kérés

A szeptember végétől október máso-
dik feléig tartó egy hónapos igénylési 
időszakban Hargita megyéből 4736 
támogatási kérést kapott a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifi zetési Ügynökség (APIA), leg-
többet a szarvasmarhatartó gazdák-
tól. Utóbbiak 2804 támogatási kérést 
nyújtottak be a megyei APIA-hoz, 
ebben a támogatási kategóriában 
országszerte ez a legtöbb kérés a 
megyénkénti összesítésben – tudtuk 

meg Haschi Andrástól, a megyei me-
zőgazdasági intervenciós és kifi zeté-
si ügynökség vezetőjétől. A marha-
tartó gazdák összesen több mint 
37 ezer állat esetében igényelték a 
támogatást. A juh- és kecsketartók 
közül 590-en kérelmezték a juttatást 
93 ezer állatra, zöldségtermesztőktől 
– beleértve a burgonyatermesztőket 
is – 1737 támogatási kérést kapott az 
ügynökség, mintegy 3000 hektár-
nyi területre. A támogatási kérések 
összértéke 7,6 millió euró. 

Haschi András érdeklődésünkre 
elmondta, sikerült mozgósítaniuk a 
gazdákat, ennek köszönhető, hogy 
országszerte Hargita megyéből 
nyújtották be a legtöbb támogatási 
kérést a szarvasmarhatartó gazdák. 
Utóbbinak azért van jelentősége, 
mert ebben a kategóriában a leg-
magasabb a támogatások értéke. Az 
igénylés voltaképp online történt, 
a gazdáknak csak annyi dolguk 
volt, hogy bemenjenek az illetékes 
polgármesteri hivatalba és aláírják 
a támogatási kérelmet. A megyei 
APIA munkatársai a korábbi támo-
gatások alapján már tudták, hogy a 

gazdák közül kik felelnek meg a tá-
mogatási feltételeknek, értesítették 
is őket, illetve kitöltötték számuk-
ra a kérést. Az intézmény vezetője 
szerint nagyon nehéz volt az admi-
nisztratív munka a járvány miatt, 
illetve úgy, hogy az ügynökség 
munkatársainak a fele otthonról 
dolgozott, de a jelentős értékű tá-
mogatások miatt fontos volt jól 
lebonyolítani az igénylést. 

A programban a legke-
vesebb öt szarvasmarhá-
val rendelkező állattartók, 
attól függően, hogy hány 
állatuk van, 1000-től 7000 
eurós értékig terjedő támo-
gatást kaphatnak. A juh- és 
kecsketartóknak legalább 
ötven állattal kellett rendelkezni-
ük ahhoz, hogy igényelhessék a 
támogatást, amelynek értéke 500-
tól 2500 euróig terjed az állatok 
számától függően. A gyümölcs-, 
zöldség-, illetve krumplitermesz-
tők legkevesebb 700 eurós jutta-
tást kapnak, de a megművelt föld 
méretétől függően ez elérheti az 
5000 eurót is.

7,6 millió euró értékű támogatást 
igényeltek az állattartó és 
zöldségtermesztő gazdák Hargita 
megyében
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A felajánlók szerint a maszkokat 
a Külgazdasági és Külügymi-

nisztérium közreműködésével még 
novemberben eljuttatják a kívánt he-
lyekre – számolt be az MTI. Nyolcmil-
lió maszkot szánnak a magyaror-
szági közintézményekben dolgozók 

részére, kétmillió maszkot pedig a 
Magyarországgal szomszédos orszá-
gokban élő magyar nemzeti közös-
ségek számára a külhoni magyar tár-
sadalmi szervezetek közvetítésével 
juttatnak el.

1,2 millió Erdélynek

A romániai magyar közösségnek 1 184 
000 darabot, a szlovákiai magyar kö-

zösségnek 400 ezer darabot, a szerbiai 
magyar közösségnek 250 ezer darabot, 
az ukrajnai magyar közösségnek 150 
ezer darabot, a horvátországi magyar 
közösségnek tízezer darabot, a szlo-
véniai magyar közösségnek pedig 
hatezer darabot. Közölték azt is, hogy 
az európai uniós minőségi tanúsít-
vánnyal rendelkező egészségügyi 
maszkok értéke egymilliárd forint. Az 
adományozott egészségügyi masz-
kok Magyarországon legkevesebb 
négymillió ember, a külhonban pedig 
további legalább egymillió magyar 

ember eredményes járványügyi véde-
kezéséhez járulhatnak hozzá.

Megérkezett a szállítmány

Mint Horváth Anna, az RMDSZ ön-
kormányzatokért felelős ügyvezető 
alelnöke tegnapi megkeresésünkre 
elmondta, a szállítmány megérke-
zett a Kolozs megyei Tordatúrra, 
onnan vették át a maszko-
kat a megyei megbízottak. 
A Szövetség tájékoztatása 
szerint az 1,2 millió se-
bészeti maszkból a Szent 
Ferenc Alapítvány mun-
katársai és a gondozásuk-
ban lévő gyermekek, a Caritas Ala-
pítvány és a Diakónia Alapítvány 
munkatársai, valamint 16 erdélyi 
megye iskolái, idősotthonai, egész-
ségügyi intézményei és egyházai 
részesülnek.

Újabb anyaországi segítség: közel 1,2 millió védőmaszk érkezett Erdélybe
• Tízmillió védőmaszkot adományoz a Pápai Hús Kft. 
tulajdonosa, a CHI FU Hungary cégcsoport és Frank Liu 
magyar állampolgársággal is rendelkező nemzetközi 
befektető a magyarországi közintézményeknek és a 
határon túli magyaroknak. A segítségnek köszönhetően 
Erdélybe közel 1,2 millió védőmaszk érkezett.

Az erdélyi szállítmány megérkezett 
a Kolozs megyei Tordatúrra
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K O V Á C S  E S Z T E R

A napokban ismét többen osztották 
meg a közösségi oldalon, hogy 

egyik-másik székelyudvarhelyi parko-
lóautomata elnyelte a pénzüket. A be-
rendezések áramkiesés után időszako-
san valóban rosszul működhetnek – a 
problémát azonban legtöbb néhány 
órán belül orvosolják a polgármesteri 
hivatal illetékesei. A legtöbb ilyen pa-
nasznál azonban nem erről van szó: az 
automaták esetében fontos a sorrendi-
ség betartása a készülék jelzései alap-
ján, tehát a bedugott bankjegyeket 
előbb regisztrálnia kell a berendezés-
nek, majd ezt kijelzi, és ezek után lehet 
a következő bankjegyet bedugni vagy 
a jegyet kérni. „Ha hamarabb nyomják 
meg a gombot, mint ahogy a készülék 
azt kérné, akkor elnyeli a pénzt” – ma-
gyarázta újfent Zörgő Noémi, a polgár-
mesteri hivatal sajtószóvivője.

Nincs visszajáró

Ugyanakkor azt is fontos tudni, hogy 
a készülékek nem adnak vissza kész-
pénzt, tehát ha valaki csak egy órát 
akar parkolni és 5 lejest használ, ak-
kor hiába várja a visszajárót.  „Pon-
tosan azért, hogy ezeket a vesző-
déseket elkerüljük, hangsúlyosabb 
szerepet szánunk az SMS-ben és az 
applikáción keresztül történő fi zetés 
népszerűsítésének. Egyszerű, gyors, 
és bármikor bárhonnan elérhető” – 
hangsúlyozta az illetékes. Az alter-
natív módszer lehetőségének tuda-
tosítására törekszik a városvezetés, 
hiszen a számok azt mutatják, leg-
többen még mindig az automatákat 
részesítik előnyben. Idén október vé-
géig például a parkolójegyet váltók 
mintegy 5 százaléka a T-Park appli-
kációt, közel 9 százalékuk SMS-ben, 
a fennmaradó 86 százalék pedig az 
automatákat használta. „Szeretnénk 
megfordítani ezt az arányt a jövő-
ben” – jegyezte meg a szóvivő.

Drágul a fizetéses, 
bővül az ingyenes

Egyébként a parkolási díjszabás el-
fogadása az önkormányzati testület 
e havi ülésén kerül majd napirendre: 
a jövő évre érvényes adóhatározat 
részeként a fi zetéses parkolóhelyek 
esetében 1 lejes árnövekedésről sza-
vaz majd a testület. Továbbá bővítés 
is lesz: a fi zetéses parkolóhelyet nem 
(nincs több hely ilyenek kialakításá-
ra), de a lakótelepeken ingyenesen 
használható parkolóhelye-
ket alakítanak ki a lehető-
ségekhez mérten. 

A parkolási rendszer 
további fejlesztéseként 
ugyanakkor a városvezetés 
folytatná az okosparkolók 
kibővítését, ennek próba-
formája már működik a 
Városháza téren; lényege, hogy 
a városközpont felé közlekedők kijel-
zőn követhetik, hogy a főtéren hol és 
hány szabad parkolóhely van. Ezt a 
rendszert a A övezetben bővítenék: 
jövőre a Kossuth Lajos utcában oko-
sítaná a parkolóhelyeket a városve-
zetés, amennyiben sikerül hozzá 
megfelelő forrásokat rendelniük.

Lassúak a parkolóautomaták
• A székelyudvarhelyi parkolóautomaták valóban lassú-
ak, de jól működnek, amennyiben a jegyet váltónak van 
türelme kivárni a folyamatokat. Ezért is szorgalmazza a vá-
rosvezetés a parkoló-app és az sms-parkolás használatát.

Aki nem tartja be a folyamatokat, 
annak elnyeli a pénzét az automata
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