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Kezdődik a támogatásigénylés
Egyszerűsített ügyintézésre törekednek idén az APIA-nál

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Hétfőn, azaz március elsején el-
kezdődik a 2021-es mezőgazda-
sági, állattenyésztési támoga-

tások igénylésének május 17-éig tartó 
időszaka. Gyakorlatilag majdnem az 
összes igényelhető támogatásra ebben 
az időszakban fogadják a kéréseket a 
mezőgazdasági és intervenciós kifi ze-
tési ügynökségnél. Hargita megyében 
mintegy 26 000 gazdától várják a tá-
mogatáskérelmeket hétfőtől, ez napi 
több mint 500 igénylést jelent, és mi-

vel idén az intézménynél nagy 
hangsúlyt fektetnek az egész-
ségvédelemre, tehát a koro-
navírus elleni járványügyi 
óvintézkedések betartására, 
pontosságra kérik a gazdákat, 
vagyis arra, hogy akkor jelen-
jenek meg az intézménynél, 

amikorra hívják őket, ne késle-
kedjenek, mert az fennakadásokhoz 
vezethet – mondta el Haschi András, 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifi zetési Ügynökség 
(APIA) vezetője. „Az nekünk a legfon-
tosabb, hogy mindenkinek az egészsé-
gére vigyázzunk, ezért mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy úgy 
boldoguljunk ebben a rendszerben, 
hogy a gazdák ne kelljen sokat jöjje-
nek-menjenek. Igyekszünk a legjobb 
tudásunk szerint úgy rendezni ezt a 
folyamatot, hogy mindenki számára jó 
és egyszerű legyen” – fogalmazott az 
APIA megyei vezetője.

Nincsenek jelentős változások

A támogatásokat illetően nincsenek 
nagy változások, ugyanis részben 
a koronavírus-pandémia miatt az 
új, 2021–2027-es EU-s mezőgazda-
sági költségvetési ciklus első két 
éve egy átmeneti időszak. A támo-
gatásigénylés mindössze annyiban 
változik, hogy egyszerűsített ügy-
intézésre törekednek az APIA-nál. 
A gazdáknak, miután településük 

polgármesteri hivatalában elvégez-
ték a mezőgazdasági regiszterrel 
kapcsolatos ügyintézést és megkap-
ták a támogatásigényléshez szüksé-
ges igazolást, azt a szervezetet kell 
felkeresniük, amelynél a korábbi 
években is elvégezték az igénylési 
dosszié összeállítását, az űrlapok ki-
töltését. Fontos tudni, hogy ez idén 
előjegyzés alapján történik – hívta 
fel a fi gyelmet Haschi András. Eb-
ben az évben még inkább ezeknek 

a gazdasegítő szervezeteknek a se-
gítségére támaszkodnak, ugyanis 
sok idős gazda nem boldogulna az 
online ügyintézéssel, különböző 
dokumentumok interneten történő 
elküldésével – folytatta az ügynök-
ség vezetője, megemlítve, hogy a 
polgármesteri hivatalokkal is szoros 
együttműködésben állnak. Hozzá-
tette, igyekeznek megoldani, hogy 
még az aláírás miatt se kelljen beu-
tazniuk a gazdáknak a megyeköz-
pontba, hanem mindent el tudjanak 
intézni helyben. Ez nem minden 
esetben lesz megoldható, hiszen 
mindig adódnak olyan helyzetek, 
amikor pontosítani kell valamit az 
igénylési dossziéban, illetve azok-
nak is fel kell majd keresniük sze-
mélyesen az ügynökséget, akiknek 
nincsenek földjeik és csak állatte-

nyésztési támogatást igényelnek. Ez 
azonban szintén előjegyzés alapján 
történik majd, csak akkor menjenek, 
amikorra hívják őket – kéri az érin-
tett gazdáktól Haschi András.

Az igénylési időszak elején – 
ahogyan ez a korábbi években is 
történt – az egyszerű kéréseket dol-
gozzák fel, ezt követően fogadják 
majd a bonyolultabb igényléseket 
és az állattenyésztési támogatási 
kérelmeket. A juttatások értékében 
sem lesznek nagy változások, leg-
inkább csak a szarvasmarhatar-
tásra igényelhető támogatás értéke 
változhat attól függően, hogy idén 
országosan mennyi pénzt különí-
tenek el e célra és összesen hány 
állatra igénylik a juttatást a gazdák 
– sorolta a fontosabb tudnivalókat 
a megyei APIA vezetője.

Május 17-éig tart a mezőgazdasági, állattenyésztési 
támogatások igénylésének időszaka
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• Mintegy huszonhatezer Hargita megyei gazda támogatáskérelmét várják a 
napokon belül elkezdődő mezőgazdasági, állattenyésztési támogatásigénylési 
időszakban a megyei APIA-nál. Az intézménynél idén nagy hangsúlyt fektetnek a 
járványügyi óvintézkedésekre, ahol lehet, élnek az online ügyintézés lehetőségével 
– hangsúlyozta lapunknak az APIA megyei vezetője, aki a támogatásigénylés fonto-
sabb tudnivalóiról is tájékoztatott.

Gazdafórumok Gyergyóban

A Gyergyó-medencei települése-
ken sorra fórumokat tartanak, 
amelyeken az idei év mezőgaz-
dasági tudnivalóiról, valamint 
a Mezőgazdasági Kifizetési 
és Intervenciós Ügynökség 
támogatásairól tájékoztatják a 
gazdákat. Ma 10 órától Gyer-
gyószárhegyen, a kultúrotthon 
Cika termében, 13 órától pedig 
Gyergyószentmiklóson, a régi 
mozi épületében lévő tanácste-
remben várják az érdeklődőket. 
Gyergyóalfaluban, a kultúrott-
honban pénteken 10 órától lesz a 
tájékoztató fórum.

GERGELY IMRE

A legfontosabb feladat tulajdon-
képpen a pincékbe ömlő szenny-

víz eltávolítása – mondta lépcsőházi 
sajtótájékoztatóján Csergő Tibor And-
rás. Mint közölte, az elmúlt hónapok-
ban történtek szivattyúzások, de a 
tapasztalt problémák sokkal össze-
tettebbek annál, hogy azokat 100 nap 

alatt meg lehessen oldani. Kifejtette, 
novemberben elkezdték a problémák 
felmérését, a legsürgősebb beavat-
kozások is megtörténtek, több száz 
köbméter szennyvizet szivattyúztak 
már ki a pincékből. Ez azonban csak 
időleges kezelés, a gondokat nem old-
ja meg, ha a tömbházak alagsora újra 
feltelik szennyel – állapították meg, és 
azt a következtetést is levonták, hogy 
nem érdemes egy-egy pincében fertőt-
leníteni vagy rágcsálóirtást tartani, hi-

szen a tömbházak egymás közelében 
vannak, és a patkányok könnyűszer-
rel közlekedni tudnak ezek között. A 
hibák, problémák felmérése még zaj-
lik, és hamarosan a Hő-, Víz- és Csa-
tornaszolgáltató Közmű online felüle-
ten teszi majd közzé azt, hogy melyik 
lépcsőházban vannak problémák. 
Amikor a felmérés elkészül, a lakók-
nak ajánlatot fog tenni a városvezetés 
a további lépésekkel kapcsolatban. 
Ugyanis van, ahol vezetékcserékre 
lesz szükség, de egyéb, költségesebb 
beavatkozások is várhatók. Ennek 
költségeit a lakóknak kell kifi zetniük, 
hiszen a pincék az ő közös tulajdonuk, 
ahogy a vezetékek is – mutatott rá 
Csergő. 

„A mi gyomrunk se bírja, de mu-
száj megcsinálni” – fogalmazott a 
helyszínen a HVCSK egyik munkatár-
sa. A sajtótájékoztatón a polgármes-

ter és Erős János, a közmű igazgatója 
is felsorolt néhány jellemző esetet. 
Megtörténik, hogy a lakók a szenny-
vízvezeték dugulását úgy oldják meg, 
hogy egyszerűen leverik a csövet a 
pincében, és jó esetben miután an-
nak tartalma kiömlik, visszahelyezik. 

Máshol pedig úgy hagyják a csövet, 
ahonnan a lé és egyebek egyenesen 
a pincébe ömlenek, feltöltve azt. Volt, 
hogy rothadó állattetemeket is talál-
tak az ellenőrzés során. A szag érződik 
a lépcsőházban, de hogy mi 
is van igazából a pincében, 
azt nem minden lakó tudja, 
a gondokat általában ak-
kor jelentik, amikor már a 
földszinten is megjelenik a 
szennyvíz. A HVCSK embe-
reinek azonban gyakrabban 
kell a pincékbe lemenniük, hogy az 
ott található mérőórákat leolvassák. 
Amikor ezt a szennyvíz miatt nem te-
hetik meg, érkezik a szippantós autó. 

Csak sok száz nap múlva lesznek rendben a tömbházpincék
• Gyergyószentmiklós egyik Virág negyedi tömbhá-
zának lépcsőházában tartott sajtótájékoztatót szerdán 
Csergő Tibor András polgármester. Választási ígéretei-
nek egyike ugyanis a lakótelepi tömbházak pincéinek, 
alagsorainak rendbetétele volt. Ahhoz, hogy a tapasz-
talt problémákat megoldják, sokszor 100 nap kell – álla-
pította meg az elöljáró az említett helyszínen.

Sokakat érintő probléma. Büdös témát 
feszegetett Csergő András Tibor
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