
A tarlóégetőkkel szembeni szi-
gorúbb fellépés részeként akár 
a területalapú támogatási jo-
gosultságukat is elveszíthetik 
azok a gazdák, akiket jövőtől a 
legelők, kaszálók, termőföldte-
rületek égetésén érnek. A közös 
ellenőrzések előkészítését szen-
tesítő protokollumot a szakható-
ságok e héten írják alá.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A területalapú támogatás el-
vesztését is kockáztatja az 
a gazda, aki kasza és villa 

helyett a könnyebb utat választva 
tűzzel, a terület leégetésével takarítja 
le legelőit, szántóföldjeit – derült ki 
a mezőgazdasági minisztérium által 
kezdeményezett jogszabály-módosí-
tásból. A tilalom egyaránt vonatko-
zik a szántóföldeken, tarlókon és a 
kaszálókon visszamaradt száraz nö-
vényzet leégetésére. A tarlóégetőkkel 
szemben ráadásul a napokban meg-
kötendő együttműködési megálla-
podás értelmében több intézmény 
is erélyesebben lép fel. A szaktárca 
által indítványozott protokollumot 
a területalapú támogatásokat kezelő 
Mezőgazdasági Kifizetési és Inter-
venciós Ügynökség (APIA) mellett 
a Sürgősségi Esetek Felügyelősége 
(ISU), illetve a Környezetvédelmi 
Őrség vezetése is aláírja.

Bekeményít a szaktárca
„Eddig csak többszöri tetten-

érés esetén vonta meg az APIA a 
gazdáktól a támogatást. A szak-

tárca javaslatomra a napokban 
egy új, szigorúbb rendszer beve-
zetéséről tárgyal, amelynek értel-
mében az avart égető gazdák az 
illető terület után járó támoga-
tást teljes mértékben elveszítik” 
– nyilatkozta tegnap Tánczos 
Barna, a mezőgazdasági minisz-
térium államtitkára. Hangsú-
lyozta, a tarlóégetés az erdőtüzek 
szempontjából is óriási veszélyt 
jelent, de nem méltányos azokkal 
a gazdákkal szemben sem, akik a 
támogatásokért valóban megdol-
gozzák és rendben tartják földte-
rületeiket.

Jó kezdeményezésnek tartja a 
tarlóégetőkkel szembeni szigorúbb 
fellépést Haschi András Péter, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági In-
tervenciós és Kifizetési Ügynökség 
igazgatója is. Mint érdeklődésünk-
re elmondta, a rengeteg leégetett, 
illetve műveletlenül és letakarítatla-
nul hagyott terület a napokban me-
gyénkben járt brüsszeli számvevő-
széki ellenőröknek is szemet szúrt. 
Szerencsére ez alkalommal csak a 
2010-es esztendőben területalapú 
támogatásba vont területeket ellen-
őrizték, de sajnos a menet közben és 
a terepen látottak alapján már most 
előre tudják, jövőre mivel kapcso-
latban lesz érdemes visszatérniük – 
jegyezte meg Haschi.

Török: A humusszal együtt
a jövő évi termést égetjük el
Török Jenő, a Hargita Me-

gyei Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Igazgatóság vezetője 

már mind gyakorlott gazdaként, 
mind agrármérnökként évek óta 
igyekszik lebeszélni a gazdákat 
a termőterületek leégetéséről. 
Mint fogalmazott, a kaszáló- és 
szántóterületek lángra lobban-
tása a füstnél, a levegő környe-
zetszennyezésénél a termőföldre 
sokkal súlyosabb következmé-
nyekkel jár. „A talaj is élő kö-
zeg, ráadásul nem egyik napról 
a másikra, hanem több millió 
év alatt kialakult élő réteg, köb-
centinként több millió bakté-
riummal. Amikor égetjük, épp 
olyan, mintha egy élő állat szőrét 
égetnénk le” – fogalmazott. A 
szakember szerint a tarlóégetés 
során a száraz gyomnövények-
kel együtt a földben felgyülem-
lett hasznos anyagok jó része is 
kiég, ami különösen probléma az 
olyan, Csíki-medencére jellem-
ző földterületeknél, ahol a talaj 
vastagsága jórészt mindössze 20 
és 45 centiméter között változik. 
„Amikor a tarlót égetjük, a nagy 
hő miatt a humuszt pusztítjuk, 
azaz ily módon a talaj felső 7 centi-
méterét akár több évre is sterilizál-
juk. Szeretném minden gazdával 
megértetni, hogy nem azért nem 
kell tarlót égetni, mert büntetés 
jár érte, mert elveszítheti miatta 
a területalapú támogatást, hanem 
azért, mert tönkreteszi vele a föld-
jét. Ahol a szántóterületet végig-
perzseli, ott a talaj szegényítésével, 
a tápanyag kiégetésével a jövő évi 
termését kockáztatja” – magya-
rázta lapunknak Török Jenő.
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A területAlApú támogAtás megvonásávAl büntetik A tArlóégetést

Elfüstölhet jövőtől a földpénz
szórják A csúszóssá vált utAkAt csíkszeredábAn

Csak egy szakaszt 
zárnak le télre

Körkép

hirDetések

Nedvesített sóval és kalcium-
klorid-oldattal szórják a város 
különböző útszakaszait az Ave 
Huron munkatársai a lecsapó-
dott és megfagyott dér miatt. 
Hogy a hó eltakarításával meg-
bízott cég fel van-e készülve a 
télre, az igazából havazás után 
derül ki, de a felszerelés próba-
üzembe helyezését már meg-
tartották. 

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Több csíki olvasónk jelez-
te tegnap szerkesztősé-
günknek, hogy a reggeli 

órákban csúszósak voltak a város 
különböző útszakaszai, főként a 
meredek utcákon lecsapódó és 
megfagyott dér miatt. Megkere-
sésünkre Tóth László, az Ave igaz-
gatója jelezte: már elkezdődött az 
utak csúszásgátló anyaggal való 
szórása a város területén. 

– Hétfőre virradóan már kel-
lett szórnunk a város különbö-
ző pontjain, nagyrészt azokon 
a kritikus útszakaszokon, ahol 

meredekek vagy szűkek az utcák, 
nehezebb rajtuk közlekedni a 
téli időszakban. Ilyenek például 
a Puskaporos és a Venczel József 
utcák, továbbá a városban talál-
ható körforgalmak. Az Ave mun-

katársai reggel 5 óráig dolgoztak 
a csúszós utcaszakaszok biz-
tonságosabbá tételén – mondta 
Tóth. Hozzátette, a cég csak a vá-
roson belüli utcákat, útszakaszo-
kat takarítja, a Hargita utca vas-
úti felüljáró felőli része, valamint 
a Brassói út és a teherforgalom 
útja, a Rét utca már az Országos 
Útügyi Igazgatóság hatáskörébe 
tartozik, ők felelnek ezek takarí-
tásáról a tél folyamán. 

Az Ave hóeltakarító beren-
dezéseit már a múlt héten pró-
baüzembe helyezték, tegnaptól 
pedig már élesben megy a csúszós 
utcák nedvesített sóval való leszó-
rása a megfagyott pára miatt – az 
eljárás előnye, hogy az a havat 
hatékonyabban olvasztja meg, to-
vábbá nem marad tavasszal annyi 
por az utakon.

– Megérkezett már az a só, 
valamint a kalcium-klorid, amivel 
az elkövetkező hónapokban taka-
rítjuk el a téli csapadékot a város 
utcáiról – jelezte Tóth.

Utcalezárásokra nem kell 
számítani a tél folyamán – tud-
tuk meg Szőke Domokostól. 
Csíkszereda alpolgármestere 
azt mondta, valószínű, hogy a 
Zsögödi Nagy Imre utcát a híd-
nál a Brassói úttal összekötő ka-
nyargós útszakasz lesz lezárva a 
téli hónapokban.

– Idáig nem volt gond az utak 
szórásával, ha jól tudom, tegnap 
kezdték ezt városszerte. Igazából 
akkor mutatkozik meg, hogy az 
Ave fel van-e készülve a télre, ami-
kor elkezdődik a havazás. Nagyobb 
gondot csak a több órán, esetleg 
napon keresztül tartó havazás 
okozhat, azonban reméljük, hogy 
nem lesz fennakadás váro sunkban 
a hóeltakarítás szempontjából – 
fogalmazott az elöljáró.

A meredek útszakaszokat tegnap már szórták. Felkészülten várják a telet fotó: csíki zsolt

Eddig csak többszöri tettenérés után vonták meg a területeiket tűzzel tisztítóktól a támogatást, most szigorítanak fotó: domján levente

Megérkezett már az 
a sómennyiség, vala-
mint a kalcium-klorid 
oldat, amellyel az elkö-
vetkező hónapokban 
takarítjuk el a téli csa-
padékot a város utcái-
ról – jelezte Tóth.

A burgAbotek mt.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszentmárton, Csekefalva 83. szám alatt található BURGABOTEK 
MT. működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk megtekinthetők hétköz-
nap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A SALAMANDRA Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Gyergyószentmiklós, Állomás utca 4/C szám alatt található 
SALAMANDRA KFT. működtetéséhez a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk megtekinthetők 
hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi 
adatainak feltüntetésével.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 


