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• Jóváhagyta a kor-
mány a zöldségter-
mesztőknek szánt de 
minimis támogatást: 
idéntől a paradicsom 
mellett a paprikát, 
uborkát és padlizsánt 
termesztők is igényel-
hetik a juttatást. A fel-
iratkozáshoz szükséges 
kérések benyújtásának 
határideje július 20-a.

ISZLAI KATALIN

M árcius végén jelentette 
be Adrian Oros mezőgaz-
dasági miniszter, hogy a 

korábbi években nagy népszerűség-
nek örvendett, úgynevezett para-
dicsomprogramot kiterjesztik. Ak-
kor arról beszélt, hogy a juttatást a 

zöldpaprikát, kápiapaprikát, 
uborkát, paradicsomot, fe-
hér és piros káposztát, illetve 
padlizsánt termesztők igé-
nyelhetik. A kormány végül 
a napokban hagyta jóvá a 
Mezőgazdasági Intervenciós 

és Kifi zetési Ügynökség (APIA) 
ügykezelésébe tartozó támogatást, 
és mint kiderült, a káposztafélék 
végül nem kerültek fel az elfogadott 
zöldségek listájára.

Támogatási feltételek

A határozat szerint tehát a támo-
gatás paradicsom, zöldpaprika, 

kápiapaprika, uborka és padlizsán 
védett területen történő termeszté-
se esetén igényelhető. A gazdák-
nak legkevesebb tízáras területen 
kell megvalósítaniuk a termelést, 
az 1000 négyzetméterre pedig 2000 
eurós támogatást biztosítanak. Azt 
is meghatározták, hogy legkeve-
sebb hány kilogramm zöldség ter-
mesztése szükséges a támogatás 
megszerzéséhez. Üvegházakban 
zöld- vagy kápiapaprikából leg-
kevesebb 2900 kilogrammot kell 
termelni 1000 négyzetméteren, 
uborkából 5000-et, paradicsomból 
8500-at, padlizsánból pedig 3000 

kilo grammot. Fóliasátrakban zöld- 
vagy kápiapaprikából legkevesebb 
1600 kilogramm termelése szük-
séges egy 1000 négyzetméteres 
területen, uborkából 3000, paradi-
csomból 3200, padlizsánból pedig 
2000 kilogrammé. Feltétel továbbá 
az is, hogy a termést november 2-a 
és december 2-a között kell érté-
kesíteni, hiszen a kezdeményezés 
célja az, hogy szezonon kívül is 
lehessen hazai termesztésű zöld-
ségeket vásárolni. A 150 millió 
lejes kerettel induló programban 
még idén támogatásban részesí-
tik a gazdákat, a feliratkozáshoz 

szükséges kéréseket július 20-áig 
várják.

Ellenőrizni fognak

Haschi András, az APIA Hargita 
megyei igazgatója megkeresésünk-
re elmondta, fontos tudni, hogy 
a július 20-ai határidőig csak a 
programba való feliratkozáshoz 
szükséges szándéknyilatkozatokat 
várják, a támogatásigényléshez 
szükséges egyéb dokumentumokat 
csak később kell majd leadniuk az 
érdekelt gazdáknak. Hozzátette, 
a későbbiekben ellenőrizni fog-

ják, hogy valóban termesztettek-e 
a vállalt zöldségféléből, ha igen, 
mekkora területen, és megvan-e 
az elvárt terméshozam. Ha minden 
feltételnek megfelelnek, év végén 
folyósítják a támogatást. Az igazga-
tó ugyanakkor elismerte, hogy Har-
gita megyében várhatóan kevésbé 
lesz népszerű ez a program, ekkora 
területen ugyanis nagyon kevesen 
foglalkoznak zöldségtermesztéssel 
a térségben. A szomszédos Maros 
megyében viszont nagy segítséget 
jelenthet a gazdáknak a juttatás.

Már nem csak a paradicsom-
termesztőknek kedveznek. 
Más zöldségkultúrákra is 
kiterjesztették a támogatást
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K ét könyvsterilizálót kapott 
a napokban a Maros megyei 

önkormányzat jóvoltából a Maros 
Megyei Könyvtár, egyiket a 

gyerekkönyvrészlegen,  
míg a másikat a földszinti 
kölcsönzőben használják. 
Ez azt jelenti, hogy míg a 
korábbi gyakorlat szerint 
az olvasó által visszavitt 

könyvet tíznapos „karantén-
ban” tartották a könyvtárosok, és 
csak azt követően helyezték vissza a 

polcra, a készüléknek köszönhetően 
pár perc alatt tiszta és fertőtlenített 
állapotban kerül vissza a könyv a 
helyére. Agyagási Hajnal, a könyv-
tár igazgatóhelyettese a Székelyhon-
nak elmondta, összegyűjtenek 10 
könyvet, azokat behelyezik a fertőt-
lenítő készülékbe, és rövid idő alatt 
vehetik is ki.

A polcról a könyvtáros veszi le 
a könyvet

Érdeklődésünkre, hogy a szabadabb 
mozgás, a korlátozások lazítása 
érezhető-e a könyvtár látogatottsá-
gán, Agyagási Hajnal elmondta, az 

igények megnövekedtek, egyre töb-
ben kölcsönöznek könyvet, bár még 
mindig nem mehetnek be a polcok 
közé az olvasók. „Ami még mindig 
akadályozza az olvasót abban, hogy 
maga válassza ki az olvasnivalóját. 
Mert így az a gyakorlat, hogy vagy 
a könyvtáros hoz ki 10–15 könyvet 
és abból lehet választani, vagy az 
olvasó már eleve felkészülve jön és 
pontosan tudja, mit szeretne köl-
csönözni” – magyarázta a könyvtá-
ros. Csíkszeredában a Kájoni János 
Megyei Könyvtárban a visszavitt 
kölcsönkönyveket lámpával fertőt-
lenítik, majd három-négy napig még 
félreteszik, mielőtt visszahelyeznék 
a polcokra. Kopacz Katalin érdeklő-
désünkre elmondta, olvasóik most 

már bejárhatnak a kölcsönzőben a 
polcok közé, saját maguk választhat-
ják ki azokat a könyveket, amelyeket 
szeretnének kikölcsönözni. „Van 
igény a könyvtár és az olvasnivalók 
iránt, érződik, hogy az emberek most 
már sokkal szabadabban járnak ki 

otthonaikból, a gyerekek is jönnek, 
különböző tevékenységeken vesznek 
részt” – magyarázta a könyvtáros. A 
könyvtárakban a járványügyi szabá-
lyok továbbra is érvényben vannak, 
kötelező a maszkviselés, a távolság-
tartás, kézfertőtlenítés.

Könyvsterilizálóval fertőtlenítik a kikölcsönzött könyveket
• A korlátozások fokozatos lazítása, az egyre szabadabb 
mozgási lehetőségek, a több szabadidő a könyvtárak 
látogatottságán is érezteti hatását. Az olvasóknak egyre 
nagyobb az igényük a könyvek iránt, amelyeket már köny-
nyebben és gyorsabban kikölcsönözhetnek.

A Maros Megyei Könyvtár gyermekkönyv-
részlegén működik az egyik sterilizátor
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Kiterjesztették  a programot
Támogatás zöldségtermesztőknek: kultúránként és tíz áranként 2000 euró




