
Váratlanul visszatért a tél 
tegnap Hargita megyében, ám 
ezúttal inkább a sofőröket lepte 
meg: helyenként nehezen tud-
tak közlekedni azok, akik már 
nyárira cserélték gépkocsijuk 
gumiabroncsait. A télies időjá-
rás ellenére Udvarhelyszéken 
nem jeleztek súlyosabb közúti 
baleseteket a hatóságoknak.

Hó borította be a magasabban 
fekvő Hargita megyei utakat 
szerdáról csütörtökre virra-
dóra, dacára annak, hogy már 
tavasz közepe van, téli útviszo-
nyoknak megfelelően zajlott a 
közlekedés több útszakaszon 
is. Csütörtök hajnalban a Tolva-
jos-tetőn lassítva, egy-egy sza-
kaszon araszolva, a hókotrókat 
követve haladtak a gépjármű-
vek, és volt olyan teherautós is, 
akinek félre kellett húznia a 13A 
jelzésű országút Csíkszereda–
Szentegyháza közti szakaszán, 
hogy felszerelje a hóláncokat. 
Sok autós a közösségi hálón, a 
tehergépkocsik vezetői pedig 
CB-rádiókon próbáltak tájéko-
zódni az útviszonyokról.  

Adrian Pănescu, a Hargi-
ta Megyei Prefektusi Hivatal 
szóvivője elmondta, hogy na-

rancssárga jelzésű meteoroló-
giai figyelmeztetés érvényes a 
megyére, ami péntek délelőt-
tig van érvényben. A szóvivő 
szerint az elmúlt éjszaka fo-

lyamán sem a 112-es sürgős-
ségi segélyhívószámra, sem 
a hatóságokhoz nem érkezett 
bejelentés udvarhelyszéki köz-
lekedési problémákról. Hargi-

ta megye északi részén a 12C 
jelzésű országútra és a 15-ös 
számú országútra vonatkozó-
an jeleztek gondokat, ott már 
a nyári gumiabroncsokkal fel-

szerelt nagyobb teherautók 
nem tudtak áthaladni a hegyen 
– magyarázta a szóvivő. 

A megyében összesen hét hó-
kotró jármű dolgozott a maga-
sabban fekvő útszakaszokon 
tegnap – tájékoztatott Adrian 
Pănescu. Összesen 140 tonna 
sót szórtak szét az utászok az 
országutakon. A szóvivő szerint 
hajnalban 1–3 centis hó volt az 
úttesten, ami a nappali hőmér-
séklet-növekedésnek köszön-
hetően délelőttig már elolvadt. 

„A rendőrség már éjszaka óta 
figyelmeztette a járművezető-
ket, és voltak olyan hegyvidé-
ki útszakaszok, ahol éjszaka 
nem engedték áthaladni azo-
kat, akiknek az autója nyári 
gumiabroncsokkal volt felsze-
relve” – tette hozzá. Pănescu 
szerint készenlétben marad-
nak a hókotrók, hiszen tegnap 
még várták a meteorológiai in-
tézet visszajelzését, hogy pén-
tek délelőtt kilenc óra után a 
narancssárga jelzésű kód mi-
ként változik, ezért valószínű-
leg a hétvégén még ellenőrizni 
fogják az országutakat.
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Összesen 280 alapító taggal 
alakult meg februárban a 
szentegyházi erdő- és le-

gelőtulajdonosok egyesülete, 
azóta pedig még százan csat-
lakoztak – tudtuk meg Lőrincz 
Csabától, a szervezet alelnö-
kétől. Hozzátette, ezzel a terü-
leteknek valamivel több mint 
fele tartozik majd az egyesü-
lethez, ami 1800 hektárt jelent. 
Úgy véli, többen – főleg azok, 
akik eddig lopták a fát – azért 
nem léptek be a szervezetbe, 
mert nem érdekük, hogy rend 
legyen, másoknak pedig a tulaj-
donviszonyokat igazoló akták 
tisztázásával gyűlt meg a ba-
juk. Különböző jogi akadályok 
miatt eddig még nem sikerült 
bejegyeztetni az egyesületet, de 
a vezetőtanács reméli, hamaro-

san megoldódik a probléma. A 
szervezet székhelye az Üzem 
utca 15. szám alatt lesz, ám 
még fel kell újítani az ingatlant. 
Addig a polgármesteri hivatal 
épületében működő gazdaszö-
vetkezetnél lehet érdeklődni a 
csatlakozással kapcsolatban.

Nincs hivatalos őrzés

Amíg nem történik meg az 
egyesület bejegyzése, addig hi-
vatalosan egyetlen erdészet 
sem fogja elvállalni a terüle-
tek felügyeletét, emiatt viszont 
a fákat is tilos kivágni, hiszen 
nincs, aki bélyegezzen – ma-
gyarázta az alelnök. Így viszont 
még a legelők beerdősödése 
ellen sem lehet tenni, hiszen 
a cserjéket, bokrokat sem le-

het kivágni. Az őrzést csak a 
zetelaki magánerdészet tudná 
elvállalni, mivel a szépvízi er-
dészet túl kicsi, az államinál 
viszont nagyjából 900 ezer lejes 
tartozást halmoztak fel a koráb-
ban működő szentegyházi egye-
sületek vezetői. A zetelakiak 
elvállalnák a munkát, azzal a 
feltétellel, hogy előbb a terüle-
tek túlnyomó többsége kerüljön 
az új szervezethez. Lőrincz re-
méli, nyár közepéig megoldódik 
a hivatalos őrzés kérdése.

Éjszakai szolgálat

Az egyesület tagjai közül né-
hányan vállalták, hogy éjsza-
kánként vigyáznak a sok lopás 
miatt megritkult erdőre, amíg 

megoldódik a hivatalos őrizte-
tés. Az önkéntesek kijárnak a 
területekre, és probléma ese-
tén értesítik a hatóságokat. Már 
volt is rá példa, hogy a helyi 
rendőrök az ő segítségükkel 
foglaltak le illegálisan kivágott 
faanyagot – mesélte Lőrincz. Az 
alelnök hangsúlyozta, a helyi 
rendőrfőnök maximális támo-
gatásáról biztosította őket, ami-
nek látszik is az eredménye. 
„Muszáj cselekednünk, külön-
ben erdő sem marad, mire meg-
oldódik a hivatalos őriztetés” 
– fogalmazott.

A bizalom visszaszerzése

„Az elkövetkező öt-tíz év biz-
tosan az erdő rendbetételével, a 

fenntartással, takarítással, gyé-
rítéssel, beültetéssel fog eltelni. 
Nagyjából nyolcszáz hektár er-
dő tűnt el, aminek az újraülte-
tése hektáronként nagyjából 
kilencezer lejbe kerül, egy tíz 
évre érvényes üzemterv elké-
szíttetése pedig százezer lejbe. 
Nagyon nehéz dolgunk van, hi-
szen azokat az embereket kell 
meggyőznünk ennek a befek-
tetésnek a hasznáról, akik az 
elmúlt években teljesen meg-
csömörlöttek ettől. Már így is 
csoda, hogy ennyi ember azt 
mondta, egye fene, még egyszer 
megpróbálom. Ezek után ne-
künk kell bizonyítanunk” – fo-
galmazott Lőrincz Csaba.
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Még várni kell a szentegyházi erdő- és legelőtulajdonosok egyesületének bejegyzésére

Maguk őrzik az erdőt

Lecsupaszított erdőrészek Szentegyháza határában. Hivatalosan még nem tudják őriztetni a fákat

Sokan már nyári gumikkal közlekedtek, meglepte őket a csütörtöki havazás

Hivatalosan még nem sikerült bejegyeztetni a 

nagyjából 380 tagot számláló erdő- és legelőtu-

lajdonosi egyesületet Szentegyházán, így a tulaj-

donosok szerveznek éjszakai őrjáratokat, hogy 

megvédjék az erdőt a fatolvajoktól. A hivatalos 

őrzésre nagyjából nyár közepéig kell várni. Az 

egyesület hamarosan több mint húszezer fenyő-

csemete elültetésével bővíti az erdős területeket.

Áprilisi hótakaró az utakon

Csemeteültetést terveznek

A zetelaki magánerdészet közbenjárásával háromezer facsemetét 
kapott az egyesület egy osztrák cégtől, amit a hét végére meg-
hirdetett dátum helyett – a rossz idő miatt – május 5-én szeret-
nének elültetni iskolások bevonásával – tájékoztatott Lőrincz, 
megjegyezve, hogy a projektnek nevelő jellege is van. A csemeték-
kel nagyjából egy hektárt ültetnek be az iskolák és az egyház tu-
lajdonában lévő területeken. Ezenkívül további 18 ezer fenyőcse-
metét kaptak civil szervezetektől, természetes személyektől és 
közbirtokosságoktól, amivel a Hargitára vezető út mentén fognak 
erdősíteni. Utóbbi akcióra minden érdeklődőt szívesen várnak.
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