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Arra költhetik, amire akarják
Majdnem nyolcmillió eurót kaptak „járványsegélyként” a Hargita megyei gazdák
• Átutalták a Har-
gita megyei gazdák 
bankszámláira azokat 
a támogatási össze-
geket, amelyeket a 
szarvasmarha-, juh- és 
kecsketartók, valamint 
zöldség- és gyümölcs-
termesztők a korona-
vírus-járvány okozta 
nehézségek átvészelé-
sére igényeltek ősszel. 
Összesen 7,6 millió eu-
rót kaptak a program-
ban részt vevő Hargita 
megyei gazdák.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

H argita megyéből összesen 
4736 gazda folyamodott 
állami támogatásért a me-

zőgazdasági minisztérium által 
meghirdetett program szeptember 
végétől október második feléig tartó 
igénylési időszakában. A szarvas-
marha-, juh- és kecsketartó gazdák, 
valamint a zöldség- és gyümölcs-
termesztők a koronavírus-járvány 
okozta nehézségek átvészelésére 
kérelmezhették az 500-tól 7000 eu-
rós értékig terjedő támogatást. 

Mint arról Haschi András, a Har-
gita Megyei Mezőgazdasági Interven-
ciós és Kifi zetési Ügynökség (APIA) 
vezetője lapunkat tájékoztatta, a 
nagy gazdaságokat fenntartó támo-
gatásigénylők juttatásai érkeztek 
meg először, majd december utolsó 
két napján a kisebb gazdaságokat 
fenntartók juttatásait is átutalták az 
államkincstárnak, amely folyósította 
a pénzeket a gazdák számláit kezelő 

kereskedelmi bankokba – kedden az 
utolsó támogatásigénylők is megkap-
ták a pénzt. A mezőgazdasági „jár-
ványsegélyek” összértéke eléri a 7,6 
millió eurót Hargita megye esetében.

Országszerte elsők

„A szarvasmarhák után kapott tá-
mogatás esetében országszerte a 
Hargita megyei gazdák vannak a 

legtöbben, és ide is érkezik emiatt 
a legtöbb pénz. Országszerte elsők 
vagyunk ezen a téren” – hangsú-
lyozta Haschi András. Ennek azért 
van jelentősége, mert a juttatás ér-
téke ebben a kategóriában a legma-
gasabb. A megyéből 2804 szarvas-
marhatartó igényelte a támogatást, 
több mint 37 ezer állat esetében. A 
legkevesebb öt szarvasmarhával 
rendelkező állattartók, attól függő-

en, hogy hány állatuk van, 1000-től 
7000 eurós értékig terjedő támoga-
tást kaptak.

Pénzköltés: nincs megkötés

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. Ebben a kate-
góriában Hargita megyéből 590-en 
kérelmezték a juttatást, összesen 93 
ezer állatra. A zöldségtermesztők – 
beleértve a burgonyatermesztőket 
is – közül 1737-en igényeltek és kap-
tak „járványsegélyt”, mintegy 3000 
hektárnyi területre. Esetükben a 
támogatás értéke legkevesebb 700 
euró, de a megművelt föld méretétől 
függően elérhette az 5000 eurót is. 
A Hargita megyei APIA munkatár-
sai korábban adminisztratív ellen-
őrzéseket végezve megvizsgálták az 
igénylési dossziékban mellékelt do-
kumentumokat, és mindent rend-
ben találtak, tehát minden igénylő 
megkaphatta a támogatást. A pén-
zek elköltését illetően nincsenek 
megkötések, minden gazda arra 
fordíthatja a kapott összeget, amire 
akarja – mondta el kérdésünkre a 
megyei mezőgazdasági intervenci-
ós és kifi zetési ügynökség vezetője.

Jól jött. A pénzek elköltését illetően nincsenek 
megkötések, minden gazda arra fordíthatja 
a kapott összeget, amire akarja
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Hargita megye

Leégett egy tusnádfürdői villa

Tűz ütött ki egy tusnádfürdői villában tegnap délután. A lángok mintegy 
500 négyzetméteren terjedtek el, érintve a pincét, a földszintet és a tetőte-
ret is. A csíkszeredai tűzoltóság két járművel lépett közbe a tusnádfürdői 
önkéntes tűzoltók segítségével a lángok megfékezése érdekében. A tüzet 
sikerült annyira lokalizálni, hogy ne jelentsen veszélyt a környező házak-
ra. A tűzeset alatt egyetlen személy sem tartózkodott a házban – tájékoz-
tatott a Hargita megyei tűzoltóság.
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P A T A K Y  I S T V Á N

Cáfolta Kelemen Hunor azokat a 
sajtóértesüléseket, miszerint a 

Mentsétek meg Romániát Szövetség 
és a Szabadság Egység és Szolidari-
tás Pártja alkotta USR-PLUS javasla-
tára sorsolással döntenek a kormány-
koalíciót alkotó pártok arról, melyik 
megye élére jelölhetnek prefektust. 
„Abban maradtunk a koalíciós egyez-
tetésen, hogy a prefektusok, alpre-
fektusok kérdését jövő héten tárgyal-
juk. A politikai algoritmus szerint azt 

már tudjuk, melyik pártnak hány 
prefektus, alprefektus jut. Ennek ér-
telmében az RMDSZ öt prefektust és 
tíz alprefektust jelölhet” – tájékoztat-
ta lapcsaládunkat az RMDSZ elnöke. 
Mint mondta, a szövetség célja lefed-
ni egész Erdélyt. „Ott, ahol szórvány-
ban van a magyarság, az etnikailag 
vegyesen lakott vidékeken, ahol az 
önkormányzatokban gyengébbek 
vagyunk a kelleténél, prefektusokkal 
lehet ezt a helyzetet javítani. Ugyan-
akkor ott, ahol a helyi, megyei, me-
gyeszékhelyi önkormányzatokban 
többséget képezünk, alprefektusok-
kal lehet erősíteni” – ismertette a je-

lölési stratégiát az újdonsült minisz-
terelnök-helyettes.

Még nem dőlt el

Kelemen Hunor elmondta, az 
RMDSZ-nek van elképzelése a konk-
rét megyei leosztásokkal kapcsolat-
ban, de a koalíciós elosztás végered-
ménye még nem dőlt el. Hozzátette 
azt is, látni kell, hogy a miniszté-
riumokkal, államtitkárságokkal, 
ügynökségekkel ellentétben 
a prefektusoknál, alprefek-
tusoknál az RMDSZ Erdély-
ben érdekelt. „Nem fogjuk 
a másik két pártot Olténi-
ában vagy Dobrudzsában 
zavarni prefektusügyben, 
az viszont elképzelhető, hogy 
egy alprefektusi tisztséget valahol a 
Kárpátokon túl is vállalnunk kell. A 
cél, hogy mi Erdély magyarlakta vi-
dékeit lefedjük az öt prefektussal és 
tíz alprefektussal” – állapította meg 
Kelemen Hunor. A tervek szerint 
egyébként az eddigi köztisztviselői 
státus helyett politikai tisztséggé 
módosulhat a prefektusi poszt. 

Öt prefektust jelöl az RMDSZ
• Öt prefektusi és tíz alprefektusi pozíciót kap az 
RMDSZ, de egyelőre nem tudni, melyik megye élére 
jelölhet kormányzati megbízottat a szövetség. Döntés a 
jövő héten várható.

Petres Sándor már nem alprefektus
A kormány döntése értelmében múlt év végétől megszűnt Petres Sándor 
korábbi Hargita megyei alprefektus megbízatása. A tisztséget még nem 
töltötték be, mivel a kormány egyelőre nem nevesítette Petres utódját. 




