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Gazdafórum CsíkkarCfalván

Nem nőnek, de nem is csökkennek a támogatások
a tárca költségvetésének meg-
szorítása miatt nem nőnek, de 
nem is csökkennek jövőre a gaz-
dáknak szánt támogatási össze-
gek – hangzott el a múlt héten tar-
tott csíkkarcfalvi gazdafórumon.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Annak ellenére, hogy keve-
sebb pénzből gazdálkodhat 
jövőre a mezőgazdasági tár-

ca, a gazdák 2012-ben is ugyanannyi 
támogatásban részesülhetnek, mint 
idén – szögezte le a Csíkkarcfalván 
tartott gazdafórumon Tánczos Bar-
na államtitkár, ahol az RMDSZ csíki 
szervezetének meghívására Becze Ist-
ván megyei tanácsos és Haschi And-
rás, a Hargita megyei Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) igazgatójának társaságában 
tájékoztatták a helyi gazdálkodó-
kat. Karcfalva sorrendben az ötödik 
megállója annak a fórumsorozatnak, 
amelyen az információnyújtás mel-
lett a csíki településeken élő gazdák 
gondjait, problémáit szeretnék fel-
mérni. „Vidékünkön jövőre is 410 
lej marad a szarvasmarha-támogatás, 
plusz 100 euró a 15 fejőstehénig járó 
hegyvidéki külön támogatás. Egyre 
valószínűbb, hogy jövőre támogatás 
kérhető a hús szarvasmarhákra is. A 
juhok és kecskék után kérhető támo-
gatás az ideivel megegyezően szintén 
állatonként 40 lej marad” – sorolta 
Tánczos.

Haschi ugyanakkor az idei 
évre járó területalapú támogatások 
hektáronkénti 42 eurós előlegei-
nek kifizetéséről számolt be, állít-
va, két héten belül minden gazda 
pénzéhez juthat. Keserű szájízzel 
jegyezte meg viszont, hogy a 29 
ezer Hargita megyei SAPS-igénylő 
közül 5 ezer gazdálkodó egyáltalán 
nem, vagy pedig a vártnál csak ke-
vesebb támogatáshoz fog jutni. 
Elmondta, azokról van szó, akik 
az utólagos ellenőrzések alapján a 
területek túlméretezése, illetve a 
legelők időközbeni beerdősödése 

miatt jogtalanul vették fel a ko-
rábbi esztendőkben igényelt te-
rületalapú támogatási pénzeket. 
„Olyan gazda is van, akinek csak 
67 banit, vagy pedig pár lejt kell 
visszafizetnie, de olyan is van, aki-
nek 279 ezer lejt. Ez esetben egy 
olyan közbirtokosságról van szó, 
ahol az erdősödés miatt csupán a 
támogatásra jogosult terület fele 
van meg” – magyarázta Haschi.

A gazdafórumon feltett kér-
dések döntően szintén az APIA 
megyei vezetőjét vették célba, de 
olyanok is voltak, akik egyenesen 

panasszal éltek. Az ötven hektáron 
gazdálkodó Karda Csaba még a 
2010-es esztendőről elmaradt terü-
letalapú támogatás várható kifizeté-
se után érdeklődött, míg mások az 
adminisztrációs hibák miatt kútba 
dőlt szarvasmarhatámogatás-igény-
lési kálváriájukat osztották meg. A 
szakemberek szerint minden fel-
sorolt problémára lehet megoldást 
találni. Haschi például a gazdák ese-
tei kapcsán – a csíkszeredai APIA-
székházhoz invitálva az érintetteket 
– a helyzet gyorsított tisztázását és 
konkrét intézkedéseket ígért.

Több TámoGaTásból Gazdálkodnak madéfalván

Számítanak a közbirtokosságra

Tizennyolc használt laptopot 
ajándékozott az OTP Bank Böjte 
Csaba alapítványának. A ado
mányt pénteken adták át Csík
somlyón.

t. é.

Jó állapotban lévő laptopokat 
cserélt le az OTP Bank, De-
meter Attila regionális igaz-

gató  javaslatára pedig a gépeket 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány-
nak adományozták.

– Régóta ismerem és követem 
figyelemmel Böjte Csaba és az 
alapítvány munkáját, bízom ben-
nük, ezért gondoltam, hogy ná-
luk lesznek a legjobb helyen ezek 
számítógépek, annál is inkább, 
mert nem dúskálnak ilyen eszkö-
zökben – mondta Demeter. 

A mintegy 2400 gyereket támo-
gató alapítvány Székelyföldön 1200 
gyereknek teszi lehetővé, hogy nyu-
godt, kulturált körülmények között 
folytathassa tanulmányait.

– Erdély területén 67 házunk 
van, ezek vezetőinek folyamatosan 
kell tartaniuk a kapcsolatot egymás-
sal. A laptopok megkönnyítik ezt a 
feladatot. Ezenkívül a gyerekek is 
könnyebben hozzá tudnak jutni a 
házi olvasmányokhoz, példatárak-
hoz, úgyhogy bízom benne, ered-
ményesen fogják használni min-
denhol ezt az adományt – köszönte 
meg Böjte Csaba az ajándékot. 

Sok projekthez kérik a madéfalvi 
Csompoly közbirtokosság segít-
ségét. A területalapú támogatá-
sokkal jelentősen megnőtt a köz-
birtokosság költségvetése, így 
számos feladatot tudnak megva-
lósítani, például az erdei utak kar-
bantartását – de erdeigyümölcs
feldolgozót is létrehoznának.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Egyöntetűen fogadták el a 
madéfalvi Csompoly Közbir-
tokosságban a 2012-es költ-

ségvetést, amelyet az évi őszi közgyű-
lésen ismertetett Szentes Gáspár köz-
birtokossági elnök a jelenlevőkkel. A 
793 ezer lejes költségvetést közel 70 
közbirtokossági tag szavazta meg a 
vasárnap délutáni közgyűlésen.

Az évi tevékenység ismertetése-
kor a közbirtokosság vezetője hang-
súlyozta, fokozottabb figyelmet kell 
fordítani a falu legelőire, ugyanis a 
területalapú támogatás ezekre kon-
centrálódik a későbbiekben. A le-
gelőkkel kapcsolatosan arról is sike-
rült döntést hozni, hogy a nagyobb 
gazdák ezentúl illetéket fizessenek, 
amennyiben több állatuk van, ame-
lyet legeltetnének – hangsúlyozta 

Szentes. A madéfalvi önkormány-
zat, az országos ellenőrző bizottság, 
valamint a megyei tanács részéről 
Szentes Antal tanácsos jelenlétében 
lezajlott közbirtokossági ülésen elő-
relépésként könyvelték el a jelen-
levők, hogy 2010-re 515 ezer lejes 
területalapú támogatást sikerült 
szerezni az egy évvel azelőtti 140 
ezer lejes támogatáshoz képest. 

– Figyelni fogunk arra az önkor-
mányzattal együtt, hogy a legelőin-
ken megfelelő pásztorkodás legyen 
a következő években, és hogy ne ke-
letkezzenek felelőtlen balesetekből 
származó károk, mint például egy 
tűzeset – mondta el Szentes Gáspár.

A beszámoló során az is elhang-
zott, hogy az önkormányzatnak si-
került visszakapnia az erdei utakat, 
amelyeket a közbirtokossággal kar-
öltve idén három szakaszban sike-
rült rendbe tenni. Ennek karbantar-
tására azonban a következő években 
számítani kell. – Külön útadóval 
nem terhelnék a gazdákat, hanem 
faeladáskor többletköltséget számí-
tanának fel a faanyag elszállítására – 
mondta az elnök. Emellett nem en-
gedik, hogy ezután az erdei utakon 
nehézgépforgalom is haladhasson, 
a kitermelt fát kizárólag szekérrel 

és traktorral lehet majd vontatni. A 
tavaly megújult közbirtokosság az 
épülő székhelyük költségeinek meg-
vitatását is napirendre tűzte, jelezve, 
még néhány évbe fog telni, míg az 
épület elnyeri végleges formáját.

– A távlati tervek között szerepel 
egy gyümölcsfeldolgozó létrehozása 
Madéfalván. Amennyiben sikerül 
ennek költségvetését megszavazni 
és kigazdálkodni, neki is fognának – 
számolt be Szentes Gáspár. – Erdei 
házat is építenénk, amit később bér-
be is tudnánk adni – tette hozzá.

Szentes Csaba polgármester po-
zitívan értékelte a helyi közbirtokos-
sággal való együttműködést, és remé-
nyét fejezte ki, hogy ez a továbbiak-
ban is így lesz. A falu felújításra váró 
útjairól is szó esett, amelyet nyertes 
pályázatokból finanszíroznak, emel-
lett azonban az önrészt is ki kell 
gazdálkodni, ebben is számítanak a 
közbirtokosság támogatására.

Faanyaggal támogatnák a tavasz-
szal, közmunkával felújítandó helyi 
rendelő épületét, a jövőbeni árvízvé-
delmi munkálatokban való részvé-
telt, ahol hidakat és átereszeket újíta-
nának fel, de a kápolna megépítésé-
hez szükséges faanyag biztosításában 
is számít rájuk az egyházközség.

Ajándék
a Szent Ferenc 
Alapítványnak

Karcfalvi tájékoztató. A megye 29 ezer SAPS-igénylője közül 5 ezer nem, vagy a vártnál kevesebb támogatáshoz jut fotó: domján levente


