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Akad néhány kerékkötő
A gazdák többsége együttműködő, de vannak, akik nem akarnak válaszolni
• A Hargita megyei 
gazdák egy kis ré-
sze nincs tisztában a 
tízévenként ismétlődő 
általános mezőgazda-
sági összeírás céljával 
és jelentőségével, 
ezért a közel egy 
hónapja elkezdődött 
felmérés során né-
hányan nem akartak 
válaszolni a kérdező-
biztosok kérdéseire. 
A többség azonban 
együttműködő, így jól 
halad az összeírás.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K özel egy hónapja kezdődött 
el országszerte az általános 
mezőgazdasági összeírás, 

azaz a teljes gazdaság részletes, 
tízévenként zajló feltérképezése. 
Har gita megyében jól halad az ösz-
szeírás, a kérdezőbiztosok a gazda-
ságok közel negyedében már felvet-
ték a szükséges adatokat – tudtuk 
meg Romfeld Zsolttól. A Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 
vezetője elmondta, a felmérésnek 
nincs ütemterve, azaz nincs megha-
tározva, hogy a kérdezőbiztosoknak 
mennyit kell dolgozniuk naponta, 
ugyanis a felmért gazdaságok szá-
ma alapján kapják a fi zetséget. A 
felmérés végéig még két hónap van 
hátra, így nem aggódik az összeírás 

befejezése miatt. Ha jól dolgoznak 
a kérdezőbiztosok, akár két-három 
hét alatt, egy szabadságos időszak-
ban is el tudják végezni a munkát 
– mondta, kitérve azonban arra is, 
hogy nem ez a jellemző, hiszen a 
gazdaságok közel negyedéről már 
megvannak az adatok.

A gazdák érdekében történik

A gazdák többsége ugyan együtt-
működő, ám vannak olyanok, akik 
nem akarnak válaszolni a kérde-
zőbiztosoknak – tudtuk meg Rom-
feld Zsolttól. Ő úgy véli, ennek a 
tájékozatlanság lehet az oka, azaz 

nincsenek tisztában az általános 
mezőgazdasági összeírás céljával 
és jelentőségével a szóban forgó 
gazdák, akik közül néhányan azzal 
próbálják elkerülni a válaszadást, 
hogy „kinek mi köze van ahhoz, 
hogy neki milyen gazdasága van”. 
Nem adónövelési céllal készül az 
összeírás, ennek semmilyen negatív 
következménye nem lesz rájuk néz-
ve, éppen ellenkezőleg, a gazdák 
érdekében történik – hangsúlyozta 
Romfeld Zsolt. Az európai uniós és 
az országos agrárpolitikák alapjául 
szolgál a felmérés, tehát a gazdák 
érdekében készül, akárcsak az ösz-
szeírás adatai alapján kidolgozandó 

agrárpolitikai programok. Az elkö-
vetkező tíz év pályázati, támogatási 
programjait ennek alapján fogják 
kidolgozni – részletezte az összeírás 
célját és hasznát a mezőgazdasági 
igazgatóság vezetője. Ugyanakkor 
megjegyezte, hogy a gazdáknak kö-
telességük válaszolni a kérdezőbiz-
tosoknak, és pénzbírságot kockáz-
tatnak, ha ezt nem teszik meg.

Hargita megyében közel félezer 
kérdezőbiztos és koordinátor vesz 
részt az összeírásban, előbbiek fel-
keresik az összes gazdaságot, és a 
tulajdonostól felveszik a gazdaság 
adatait. A felmérés során minden 
gazdaságról, mezőgazdasági terü-

letről, a földeken megtermesztett 
növénykultúrákról, a gazdaságok 
gépparkjáról, a háziállat-állo-
mányról adatösszesítés készül. Az 
összeírást végzők körzetek szerint, 
a helyi polgármesteri hivatal gaz-
dalajstroma alapján járják végig 
a portákat és töltik ki az elektro-
nikus űrlapokat. Arról is kérnek 
adatokat, hogy az adott gazdaság-
ban hányan dolgoznak, milyen 
termékeket állítanak elő, és hogy 
megélhetési gazdálkodást folytat-
nak-e vagy csak kedvtelésből, saját 
felhasználásra termelnek.

Hargita megyében nem minden 
gazda van tisztában azzal, 
hogy az összeírás az ő javát is 
szolgálja. A többség azonban 
együttműködő
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Hargita megye
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A gyergyószentmiklósi városi 
kórház fejlesztésére 400 ezer 

lejt, a Batthyány Ignác Technikai 
Kollégium felújítására pedig 

120 ezer lejt kapott Gyer-
gyószentmiklós a megyei 
képviselő-testület döntése 
nyomán.  „A 400 ezret elő-
zőleg a vízhálózat felújítá-
sára szánták önrészként, 
de végül a kórház fogja 

megkapni. Az ottani beru-
házások közbeszerzései ugyanis 
már folyamatban vannak, a vízhá-

lózaton azonban eléggé lassan ha-
lad a munka” – közölte Csergő Tibor 
gyergyószentmiklósi polgármester. 
A kivitelezővel jelenleg tárgyal-
nak, azt várnák el, hogy gyorsítsa 
a munka ütemét, vagy ha ezt nem 
tudja, akkor hagyja abba – mondta 
el Csergő a megyei önkormányzat 
ülését követő sajtótájékoztatón. Mint 
a polgármester közölte, a munkála-
tot felvállaló cégtől egy ütemtervet 
vártak, amiből kiderülne, hogy a 
munkálatot milyen ritmusban tudja 
folytatni, mi valósulhat meg ebben 
az évben. Amíg ez bizonytalan, ad-
dig nem látta ildomosnak a 400 ezer 
lejt ehhez önrészként hozzárendelni. 
Gyergyószentmiklós emellett még 

a   Batthyány Ignác Technikai Kol-
légium bentlakásának felújításához 
kapott megyei hozzájárulást ezúttal.

Az ülés után Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök és Csergő Tibor 
aláírták azt a társulási szerződést, 
melynek révén az egykori öntöde 
irodaházában a megye és a város 
közösen hoz majd létre egy gazda-
ságfejlesztő inkubátorházat. Ehhez 
uniós fi nanszírozásra nyújtanak be 
pályázatot. Az önrész 65 százalékát a 
megyei tanács, a fennmaradó 35 szá-
zalékot pedig a helyi önkormányzat 
állja.

A községek jóval többet kértek, 
mint amennyit kaptak

A megyei tanács ülésén több más 
gyergyószéki beruházáshoz is hoz-
zájárulást biztosítottak. Például 
Borszék a városi orvosi rendelők 
felújítására és bővítésére, Gyergyó-

csomafalva a polgármesteri hivatal 
épülete felújításának befejezésére 
kapott pénzt. Várhegy az ivóvíz- 
és szennyvízhálózat kiépítésére, 
Vasláb a gázhálózat kiépítéséhez 
szükséges megvalósíthatósági ta-
nulmány elkészítésére kapott pénzt 
a megyétől. Mint Barti Tihamértól, 
Hargita megye gyergyószéki alel-
nökétől megtudtuk, a megye által 
szétosztható összegnek most csak 
egy nagyon kis hányadát juttat-
ták el az igénylő településekhez.
Elmondta, az RMDSZ gyergyószéki 
polgármestereivel és megyei taná-
csosaival közösen egyeztetve egy 
jóval nagyobb igénylési listát nyúj-
tottak be, hiszen előkészített vagy 
folyamatban lévő beruházásaikhoz 
minél hamarabb szükségük lenne 
a pénzre az önkormányzatoknak. 
Például Csomafalva a szennyvíz-
hálózat fejlesztéséhez, Szárhegy 
a napközi építéséhez, Remete ön-

kormányzati tulajdonú lakások fel-
újításához, Alfalu közösségi ház 
kialakításához, Újfalu egy új ivóvíz-
kút fúrásához remél fi nanszírozást. 
Barti bízik benne, hogy a megye 
ezekhez egy hónapon belül odaítéli 
a szükséges fedezetet.

Gyergyószék volt a megyei tanácsülés kedvezményezettje
• Online ülést tartott Hargita Megye Tanácsa csütörtö-
kön. Ezúttal Gyergyószék volt a kedvezményezett, több 
itteni beruházáshoz különítettek el összegeket a jöve-
delemadó hatszázalékos visszaosztásából. 

Támogatások 
Udvarhelyszéknek

A június 3-ai tanácsülésen négy 
udvarhelyszéki településnek 
is szavaztak meg különböző 
összegeket: Homoródalmásnak 
a Szabók utca felújítására, Far-
kaslakának a szennyvízhálózat 
bővítésére, Felsőboldogfalvának 
ugyancsak a szennyvízhálózat 
bővítésére, Kápolnásfalunak 
pedig a vízhálózat felújítására és 
a szennyvízhálózat bővítésére.




