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AZ ELECTRICA RT.

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Csíkszereda, Szék és 
Sarkadi Elek utcákban megvalósítandó FESZÜLTSÉG FELJAVÍ-
TÁSA CSÍKSOMLYÓN című tervére a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2011. augusztus 9-én 
döntést hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elké-
szítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek metekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra 
között, szerdán 8.30–18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.
ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Csíkkozmás Község Polgármesteri Hivatala 

felhívja az állattartó gazdák figyelmét,

hogy 2011. augusztus 20-án, szombaton

újranyitja az állatpiacot, és hagyományaihoz híven megszervezi

a Szent István-napi nagy állat- és kirakodóvásárt.

Ugyanakkor az érdekeltek tudomására hozza, hogy minden héten, 

kedden 8–12 óra között tartják a heti állat- és kirakodóvásárt.

Minden érdeklődőt szívesen várunk.

A CSÍKSZENTIMREI
KÖZBIRTOKOSSÁG

nyílt árverésen értékesít
658 m3 fővágásból és 354 m3 

egészségügyi vágásból származó 
lábon álló fenyőfát,

az olaszteleki erdészethez
tartozó Kovács feje dűlőből.

Az árverés időpontja
2011. augusztus 25-én

10 órakor. 
Helyszín: Csíkszentimrei
Köz birtokosság székhelye. 

Érdeklődni:  
0741–124455, 0741–124460, 

0745–016132.

hirdetések

A télire való tűzifát már jórészt 
beszerezték a gondos csíkiak, me
sélik a Csíkszeredába és környé
kére szállító „fapecérek”. A köz
birtokosságoktól beszerzett fe
nyő fa mellett a bükkfát és egyre 
rit kábban a lignitet (a legfiatalabb 
szén, szerkezete még erősen fás 
– szerk. megj.) használnak térsé
günkben a magánházak fűtésére. 

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

„Csíkban inkább a bükk-
fát keresik, az elmúlt 
évek tapasztalatai alap-

ján ez a legnépszerűbb tüzelőanyag. 
A korábbi lelkesedés alábbhagyott 
a lignittel kapcsolatosan, hozzáfér-
hetőbb ára és magasabb kalória-
tartalma ellenére, az égetése által 
kibocsátott mérgező gázok miatt. 
Még a cserefát sem keresik a klien-
sek” – összegezte idei tapasztalatait 
Lőrincz András fafuvarozó, aki Er-
dővidékről szállít tűzifát már évek 
óta. Ezen a nyáron a jól kialakított 
klienskörének negyven százaléka 
szerezte már be a télirevalót.

A tapasztalat azt mutatja, az 
emberek inkább nyár végén, ősz 
elején kezdenek el rákészülni a hi-
degebb évszakra, a beszerzett fának 
így van ideje kiszáradni. Csíkban 
jellemzően azután gondolnak erre 
az emberek, miután sikerült értéke-
síteniük a krumplitermést. Három-
széken a télre való rákészülés ősszel 
kezdődik, tudtuk meg a bardóci fu-
varozótól. A bükkfa beszerzésének 
anyagi költségeit firtatva Lőrincz 
András elmondta, 2,5 öl fa 1100, 
illetve 1200 lejbe kerül házhoz 
szállítva. Lignitet a baróti szénbá-
nyától szállít Lőrincz, aki szerint 
a több ezer évvel ezelőtt elsüllyedt 
erdők föld alatt elszenesedett fáiból 
alakult ki ez a fajta szén. A lignitek 
fűtőértéke többnyire 3,5-10 MJ/
kg között van a nagy nedvesség és 
hamutartalom miatt. Előnye, hogy 
nagy mennyiségben nem túl vastag 
takaróréteg alatt található, külfej-
téssel kitermelhető. Rossz tüzelés-
technikai tulajdonsága miatt csak 
nagy erőművekben lehet gazdasá-
gosan eltüzelni. 

A lignit népszerűségének visz-
szaesését támasztotta alá Hermann 
János baconi fuvarozó is, aki 
bükk fát és a szóban forgó szenet 
Erdőszentgyörgyről szállítja Tus-
nádfürdőre, Szentmártonra, Csa-
tószegre és Szentsimonba. „A klien-
si kör kialakult az évek során. Akik-
nek én szoktam fuvarozni, azok a 
családok már többnyire mind be-
szerezték a télre való tüzelőanya-
got. Vannak, akik ezután fogják, 
de ezek aránya nem számottevő” 
– magyarázta Hermann János. A 
baconi és magyarhermányi köz-
birtokosságoktól szállító fuvarozó 
tudomása szerint Alcsíkon több 
példa is volt arra, hogy a lignit 
használatával jó érzésből hagytak 
fel a kazánnal fűtők, de volt arra 
is példa, hogy a szomszédok felje-
lentése miatt voltak kénytelenek 
lemondani a lényegesen olcsóbb 
tüzelőanyagról. A lignit tonnája 
Hermann János elmondása szerint 
100 lej plusz áfa.

Amint azt a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség mo-
nitoring-osztályának vezetője, Olti 
Károly lapunknak elmondta, a lig-
nit használata nem törvénytelen, 
mert akkor árusítani sem szabadna, 
ám tény, hogy a környezetre, pon-
tosabban a levegőre káros gázok 
szabadulnak fel égetésekor. Mivel 
használatához nem kell engedélyt 
kérniük a magánszemélyeknek, 

így nem is ellenőrizheti, szabá-
lyozhatja őket a környezetvédelmi 
ügynökség, de javasolt odafigyelni 
a kéménymagasságra, a központi 
fűtéseknél használt kazánok elhe-
lyezésére, füstszűrő berendezések 
használatára. A lignit égetése után 
kibocsátott füst kén-dioxidot, 
szén-monoxidot, szén-dioxidot, 
nitrogén-oxidokat, port tartalmaz, 
amelyek értéke jóval alacsonyabb 
például a metángáz használatának 
esetében. A Környezetvédelmi, 
Erdő- és Vízgazdálkodási Minisz-
térium 1993-ban hozott 462. ren-
delete határozza meg a kibocsátott 
gázok megengedett határértékét, 
tudtuk meg Olti Károlytól. 

Abban az esetben, ha valaki 
feljelentést szeretne tenni, egy erre 
akkreditált laboratóriumnál van 
lehetősége, ami a környéken leg-
közelebb Marosvásárhelyen van, a 
Wessling Románia Kft. A labora-
tórium munkatársai a felmérés so-
rán összehasonlítják a kibocsátott 
gázok mértékét a meghatározott 
megengedett felsőbb értékekkel, és 
azok túllépésének esetén szabhat-
nak ki bírságot.

FELKéSZüLTEN vÁRjÁK A TELET

Rakják a fát hűvös halomba

Sebastian Lăzăroiu

Az emberek inkább nyár végén, ősz elején kezdenek készülni a télre fotó: mihály lászló

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A munkaügyi minisztérium il-
letékesei ellenőrizték a január 
31.–március 31. közötti idő-

szakban nyújtott fűtéstámogatások 
jogosultságát. Ennek kapcsán tartott 
sajtóértekezletet Sebastian Lăzăroiu 
tárcavezető kedden. Elmondta, hogy 
az ellenőrzési akció során számos 
rendellenességet, törvénysértést álla-
pítottak meg.

„Azzal a felhívással fordulok az 
összes politikai párthoz, s különöskép-
pen azokhoz, amelyek a szegények vál-
lain siránkoznak, hogy ne játsszák ki az 
állami költségvetést” – így a miniszter. 
Ezt feltételezhetően annak kapcsán 
jelentette ki, hogy a minisztérium il-
letékesei az ellenőrzés kapcsán „rang-
sorolták” a megyéket annak függvé-
nyében is, hogy azok önkormányzatai 
élén milyen politikai színezetű pol-
gármesterek állnak. E tekintetben a 
miniszter pontosította, hogy a közel 
1200 csalásgyanús ügycsomónak 32 
százaléka azon polgármesteri hivata-
lok illetékességébe tartozik, amelyek 
élén szociáldemokrata polgármester 
áll. Cinikusan jegyezte meg: „Van egy 
jó hírem, a szociál-liberális szövetség 
számára: 60 százalékon állnak a köz-
vélemény-kutatás alapján, de van egy 
rossz hírem is, a csalások 63 százaléka 
is az övék.” Ismertette a már említett 
toplistát is, amelyet Szeben megye 
vezet, s amely esetében 64 helyi köz-
igazgatási hatóságnál állapítottak meg 
törvénysértést. Ezek közül egyébként 
25 élén áll szociáldemokrata politi-
kus. A táblázat második helyét 40-40 
problémás polgármesteri hivatallal 

Hargita és Teleorman megye foglalja 
el. Hargita megyében ezek közül 22 
élén áll RMDSZ-es politikus, négy 
élén szociáldemokrata, kettő élén libe-
rális és egy élén demokrata-liberális. A 
miniszter utalt arra is, hogy a törvény 
arra kötelezi a polgármesteri hivatalo-
kat, hogy a fűtéstámogatást igénylők 
esetében behatóan ellenőrizzék az 
ügycsomókat.

„Következésképpen 97 százalék 
esetében nem kerül sor az ellenőr-
zésre, s nem tudhatjuk, hogy hogyan 
kerülnek be a rendszerbe. Mindaddig, 
ameddig nem lesznek olyan törvények 
és mechanizmusok, amelyek lehetővé 
teszik az ellenőrzést, hiába siránko-
zunk, hogy sokat költünk. Rendet 
kell tennünk a választásokig” – hang-
súlyozta Lăzăroiu miniszter. Továbbá 
utalt arra is, hogy évente 14 milliárd 
lejt költenek a szociális gondozásra, de 
az állam kevésbé ellenőrzi, hogy mi-
képpen folyósítják ezt a pénzt. 

A minisztérium által végzett el-
lenőrzés kapcsán utalni lehet arra is, 
hogy helytelen lenne messzemenő 
következtetéseket levonni, ugyanis a 
felülvizsgálási akciót szúrópróbasze-
rűen végezték, ennek keretében 3977 
ügycsomót vizsgáltak meg, s azok 
közül 1179 esetében találtak rendel-
lenességet, törvénytelenséget, illetve 
azt állapították meg, hogy a fűtésse-
gély-folyósítás jogszerűtlenül történt. 
Ilyenképpen pedig akár a miniszter 
elmarasztaló értékelése is eltúlzottnak 
minősíthető. Azt sem tudni ponto-
san, hogy miben konkretizálódtak a 
törvénytelenségek, ugyanis a sajtótájé-
koztatón erre vonatkozóan nem hang-
zott el semminemű utalás.

HArgitA megye A „toplistán”

Jogtalan fűtéstámogatások

A fakereskedő szerint 
2,5 öl bükkfa 1100, il-
letve 1200 lejbe kerül 
házhoz szállítva.


