
#APIA  #mezőgazdaság  #hírek2021.  OKTÓBER 15–17. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP2 A K T U Á L I S

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

H étfőn éjféltől kezdi meg az 
Országos Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifi zetési 

Ügynökség (APIA) a mezőgazdasági 
és vidékfejlesztési támogatások elő-
legeinek kifi zetését a gazdák többsé-
ge számára. 

Hargita megyében 25 956 gazda jo-
gosult támogatásra, közülük mintegy 
20 000 igénylő esetében készítették 
elő a kifi zetést a Hargita Megyei Me-
zőgazdasági Intervenciós és Kifi zetési 

Ügynökségnél – tájékoztatott 
megkeresésünkre Haschi 
András, az intézmény ve-
zetője. Nem minden támo-
gatásigénylő kapja meg 
az előleget az elkövetkező 
időszakban, ugyanis 4–5 
ezer gazda földje még tele-
detekciós ellenőrzés alatt 
áll. „Addig, amíg náluk és 

a közvetlen környezetükben 
nincs minden a legnagyobb rendben, 
nem kaphatnak előleget, de így is a 
mintegy 26 ezer gazdából 21–22 ezer 
valószínűleg már az első napokban 
megkapja az előleget. Én úgy gondo-

lom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó 
arány” – fogalmazott a megyei me-
zőgazdasági intervenciós és kifi zetési 
ügynökség vezetője.

Értékek támogatásonként

Haschi András elmondta, a gazdák a 
közvetlen mezőgazdasági támogatá-
sok 70 százalékát, a vidékfejlesztési 
támogatásoknak pedig a 85 százalé-
kát kapják meg előlegként. Az előbbi 
kategóriába tartozó alaptámogatás 
teljes, azaz 472 lejes hektáronkénti 
értékéből megkapnak 330 lejt hektá-
ronként. A visszaosztott támogatás 
értéke 1-től 5 hektárig 24,7 lej hektá-
ronként, ebből 17,3 lejt folyósítanak 
előlegként a gazdák számára. 5-től 
30 hektárig 238 lej a támogatás ér-
téke hektáronként, ebből mintegy 
166 lejt kapnak meg a gazdák a na-
pokban. A zöldítési támogatás 286 
lejes értékéből hektáronként 200 lejt 
utalnak az előlegre jogosultak bank-
számláira, a fi atal gazdák a nekik 
járó 200 lejes támogatásból 140-et 
kapnak meg előlegként. 

A vidékfejlesztési támogatások 
teljes értékének a 85 százalékát 
utalja a gazdák bankszámláira tá-
mogatáselőlegként az APIA hétfő-

től. Ugyanakkor juhaikra is kapnak 
támogatáselőleget a jogosultak, a 
81,8 lejes értéknek a 70 százalékát, 
azaz 57,3 lejt kapnak juhonként az 
állattartók – tájékoztatott Haschi 
András. A megyei APIA vezetője kér-
désünkre elmondta, több tízmillió 
euró a Hargita megyei gazdáknak 
járó támogatáselőlegek összértéke.

A kifizetések folyamatosak 
lesznek hétfőtől

Azok a gazdák, akik nem kapnak tá-
mogatáselőleget, a teledetekciós el-
lenőrzések befejezése, illetve az eset-
leges hiányosságok rendezése után 
kapják meg a juttatásokat. „Ez mindig 
is így volt, ezeknél a gazdáknál elhú-
zódik a kifi zetés. Ahogy rendeződik 
az ügyük, mindennap kerülnek még 
fel a kifi zetési listára gazdák. Most mi 
kifi zetjük mintegy húszezer gazdának 
az előlegeket, de az elkövetkező egy 
hónapban mindennap kerülnek fel 
gazdák a listára. Tehát a kifi zetések 
hétfőtől tovafele gyakorlatilag folya-
matosak lesznek”, a támogatáselőle-
gek utalása valószínűleg egybefolyik 
majd az elszámolások december else-
jétől kezdődő kifi zetésével – magya-
rázta Haschi András.

Utalják az előlegeket
Több tízmillió euró érkezik a bankszámlákra
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• A közvetlen mezőgazdasági támogatások 70 százalékát, a vidék-
fejlesztési támogatásoknak pedig a 85 százalékát folyósítják előleg-
ként a gazdák többsége számára hétfőtől. 

Szolgálati közlemény
Papírellátási nehézségekkel küzdenek a nyomdák országszerte, a 
nemzetközi nyersanyaghiányt a szállítási láncok akadozása súlyos-
bítja. Mindezek hatása lapunkat is érinti. A kiadványainkat előállító 
nyomda a mostanáig használt papírtípusból egyelőre nem jut után-
pótláshoz, ezért más méretű papírt bocsátott a rendelkezésünkre. Át-
meneti megoldásként mától kénytelenek vagyunk formátumot váltani. 
Mindezt úgy oldjuk meg, hogy az előfizetőink ne kapjanak kevesebb 
tartalmat, mint amihez eddig is hozzájutottak a hasábjainkon. Kisebb 
méretű képekre, illusztrációkra váltunk, hogy a szöveges információk 
mennyisége ne csökkenjen.
Kedves olvasónk megértését kérjük!

Az 1848-as nemzetgyűlésre emlékeznek
Az agyagfalvi esemény szombaton 16 órakor megnyitóval, majd a Tri-
anon 100, összetartozunk elnevezésű szobor leleplezésével kezdődik. 
A résztvevők ezt követően, 17.30-kor bevonulnak az agyagfalvi rétre, 
ahol az 1848-as székely nemzetgyűlésnek emléket állító szobornál 
koszorúzás, ünnepi beszédek és kulturális műsor zajlik, majd megláto-
gatják az emlékházat. Vasárnap 11 órakor szabadtéri istentisztelet lesz 
a szobor mellett, majd megnyitják a Pest Megyei Értéktár vándorki-
állítását. Ezután 13 órakor lovaspályát avatnak, és sor kerül a hagyo-
mányőrző huszárok Györffy Árpád Emlékversenyére.

Őszi gazdanapok Kápolnáson
Idén is két napon át, október 15–16-án zajlanak az őszi gazdanapok a 
Kápolnáshoz tartozó Homoródlokán. Az eseménysorozat pénteken 16 
órakor traktoros felvonulással kezdődik, majd munkagépek meg-
áldására, szentmisére kerül sor. Szombaton reggel állatbemutató, 
szarvas marhák zsűrizése és díjazása zajlik, majd nyílt beszélgetés 
lesz Tánczos Barna miniszterrel és Haschi András Péterrel, az APIA 
igazgatójával. Délben traktoros ügyességi verseny, majd lovas rönkhú-
zó megmérettetés lesz.

Káposztavágás és vásár
A hagyományokhoz híven idén sem marad el a Csíki-medence leg-
nagyobb káposztafesztiválja Szépvízen. A szombati, október 16-ai 
program szerint a XIV. Káposztavágás és vásár szekeres felvonulással 
kezdődik reggel 8 órakor Csíkborzsovából a Nád-dűlőbe, a település 
káposztáskertjébe. A káposztás ételek főzőversenyét is megtartják, 
majd a helyszínen felállított színpadon ünnepi beszédek, a termés 
megáldása és zenés előadások követik egymást. Hagyományos ter-
mékek vására is lesz az egész napos rendezvényen, amelyet Szépvíz 
Polgármesteri Hivatala és a Szépvízért Egyesület közösen szervez.

Gazdanap Gyergyóremetén
Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Gyergyóremetei Gazdanapokat 
október 17-én, vasárnap. A betakarítás ünnepe ezúttal a kicsibükki 
templom mellett zajlik. A traktorok gyülekezésével indul a nap reggel 
9-kor a Zsidó kanyarnál, majd a gépek felvonulása után 12-től folyta-
tódik az esemény, amelyen a gyermekprogramok, a gazdák és gépeik 
megáldása, valamint a néptáncelőadások után traktorok ügyességi és 
szántóversenyére is sor kerül 15.30-tól.

Smink: könyvbemutató
Szilveszter Andrea könyvbemutatóját tartják október 15-én 18 órától a 
Rézlámpás Kávéházban. A Smink című kötetben a szerző rövid prózái, 
novellái olvashatók. Szó lesz női létről, családi életről, önismeretről, 
sorstörténetekről, szürkének csöppet sem mondható hétköznapokról. 
A könyvet Kolumbán Rita rajzai színesítik.
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