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A szűkös határidő ellenére 
Hargita megyében mos-
tanra mindössze tizen-

egy közigazgatási egység jár a 
gyepterületek üzemterve elké-
szíttetésének végén, s mintegy 
tizenöt esetében javában zaj-
lanak a munkálatok. Országos 
szinten egyelőre közepesnek 
mondható a megyei arány – szá-
molt be érdeklődésünkre Török 
Jenő. A Hargita Megyei Mező-
gazdasági Igazgatóság vezetője 
megjegyezte, év végére valószí-
nűleg harminckét közigazga-
tási egység esetében készül el 
az említett dokumentáció, ami 
a megyében lévő települések fe-
lét jelenti – a hatvanhét önkor-
mányzatból ugyanis kettő nem 
rendelkezik gyepterületekkel. 

Azt is megtudtuk az intéz-
ményvezetőtől, hogy bár koráb-
ban megjelent az üzemtervekre 
vonatkozó előírás, a határidő kö-
zeledtéig kevesen vették komo-
lyan, az utolsó száz métereken 
azonban többen hozzáláttak a 
tennivalókhoz. Arra is rámuta-
tott Török Jenő, hogy azokban 
az esetekben, ahol a közbirto-
kosság, önkormányzat már ma-
gánúton korábban elkészíttette 

a legelők üzemtervét, azt be-
le lehet foglalni a gyepterületek 
üzemtervébe, de nem váltja ki a 
teljes területre vonatkozó doku-
mentációt. 

Miről szól az üzemterv?

Mint arról korábban az 
igazgatóság egyik munkatár-
sa beszámolt, 2013-ban a 34-
es kormányrendelettel (amely 
az 1991-ből származó 18-as 
földtörvényt egészítette ki) be-
vezették a gyepterületek – ka-
szálók és legelők – használatát 
szabályzó üzemtervek elké-
szíttetésének szükségességét. 
Ezáltal kötelezik tehát a gyep-
terület-tulajdonosokat, hogy 
állítsanak össze egy tervet, 
amelyben a kaszálók, legelők 
technikai, szervezési, gazdasá-
gi és talajfeljavítási intézkedé-
seit összegzik. A dokumentáció 
elkészítéséhez a szakemberek 
talajminőség-vizsgálatot vé-
geznek, figyelembe veszik a 
gyepterületek növényvilágát 
– a tapasztaltak alapján hatá-
rozzák meg, hogy az adott te-
rületen milyen körülmények 
között lehet legeltetni, hektá-

ronként mekkora jószágállo-
mányt képes eltartani. Emellett 
azt is megszabják, hogy mi-
lyen karbantartási munkálato-
kat kell végezni a területeken, 
miként lehet a talaj minőségét 
javítani. 

A támogatás a tét

Arról is írtunk, hogy az elmúlt 
években kevés közigazgatási 
egység élt a tervek elkészítésé-
nek lehetőségével a megyében. 
Az év elején viszont szigorí-
tásról döntöttek Bukarestben, 
amelynek értelmében legké-
sőbb 2018-ig el kell készülniük 
a gyepterületek üzemtervei-
nek, a tulajdonformától függet-
lenül – tehát az önkormányzati, 
közbirtokossági és magántu-
lajdonban lévő parcellákat is 
tartalmazniuk kell. Azokban a 
városokban, községekben, ahol 
elmulasztják az üzemterv elké-
szítését, a jelenlegi szabályok 
értelmében a gazdák jövőre 
már nem igényelhetik a terület-
alapú támogatásokat. 

Jó hír volt ugyanakkor az 
érintettek számára az az áp-

rilisban megjelent határozat, 
melynek értelmében a mező-
gazdasági minisztérium költ-
ségvetéséből finanszírozzák 
az üzemtervek elkészítésé-
hez szükséges talajtani vizs-
gálatokat. Ennek értelmében 
az önkormányzatokat csak az 
a feladat terheli, hogy összeál-
lítsák a tulajdonosok névsorát, 
bejelöljék a gyepterületek el-
helyezkedését, ha ez megvan, 
kormánypénzből szakemberek 
vizsgálják meg a területeket, a 
talajt – mindezek végén elké-
szül a dokumentáció. Elkészí-
tése hozzávetőleg egy évet vesz 
igénybe, hiszen a szükséges in-
formációkhoz egy teljes ciklus 
alatt vizsgálni kell a területek-
ről vett mintákat – tisztázta a 
szakember.

Lesz-e hosszabbítás? 

Azzal kapcsolatban, hogy az 
önkormányzatok számíthat-
nak-e határidő-hosszabbításra 
az üzemtervek elkészíttetésére 
vonatkozóan, van-e ilyen kez-
deményezés a minisztérium-
ban, Tánczos Barna RMDSZ-es 

szenátort kérdeztük. „Jó ro-
mán szokásként valószínűleg 
lesz hosszabbítás, mivel egy-
re biztosabb, hogy a hátralévő 
mennyiségű munkát év végéig 
nem lehet elvégezni. Tudtom-
mal még nincs konkrét mó-
dosításjavaslat a határidőt 
illetően, de valószínű, hogy a 
parlamenti szesszió lezárása 
előtt a minisztérium vagy a par-
lament meg fogja hosszabbítani 
a határidőt. Nem lehet ugyanis 
olyan lehetetlen helyzetbe hoz-
ni egy egész országot, hogy a 
gazdák elveszítsék az uniós tá-
mogatásokat, mert a miniszté-
rium nem tudta lemenedzselni 
az üzemtervek kivitelezését” 
– ismertette a politikus. To-
vábbá kifejtette, az utóbbi na-
pokban többször is szóba került 
az üzemtervek problémája a 
minisztériumban – mivel nem-
csak Hargita megyét érinti a 
probléma –, a tárcavezető pe-
dig biztosította az előterjesz-
tőket, hogy találnak megoldást 
a kialakult helyzet orvoslásá-
ra. Ebből gondolják, hogy lehet 
hosszabbítás. 

KÖMÉNY KAMILLA

Év végére a megyei közigazgatási egységek felének lesz meg a gyepterületek üzemterve

Üzemtervezés az utolsó száz méteren

Az üzemtervben a kaszálók, legelők technikai, szervezési, gazdasági és talajfeljavítási intézkedéseit összegzik

A területalapú támogatások megvonásának kilá-

tásba helyezése és a kitűzött határidő közeledte 

miatt az utóbbi időszakban több Hargita megyei 

város és község önkormányzata is hozzáfogott 

a gyepterületek üzemtervének elkészítéséhez. 

Hiába az utolsó száz méteren megtett erőfeszí-

tés, így is csak a megyei közigazgatási egységek 

felének készül el még idén az említett dokumen-

tációja.

ILLUSZTRÁCIÓ

Hadnagy Melinda Tanuljunk 
zenét! című zeneelméleti mun-
katankönyvének második köte-
tét mutatták be november 9-én 
a Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem székelyudvarhelyi kihelye-
zett tagozatán.

A szerző korábbi munkájá-
hoz hasonlóan a mostani kötet 
szövegtárában is fellelhetjük a 
felhasznált dalocskák, mondó-
kák, népdalok szövegét. A tar-
talomjegyzék előtti betűrendes 
mutató megkönnyíti a dalok 
kezdő sor szerinti kikeresését. 
Kalló Ildikó, a kolozsvári zene-
akadémia tanárának elmondá-
sa szerint a felhasznált énekek, 

dalocskák tükrözik a szerző 
igényességét, az ajánlott mód-
szerek interaktívak és kreati-
vitásról tanúskodnak, a könyv 
külleme, grafikája minőségi 
munkát takar, így hasznos esz-
köze lehet diáknak és tanárnak 
egyaránt, mind a zeneiskolák-
ban, mind az általános iskolai 
zeneoktatásban.

A kötetben a hangközök ta-
nítását a különböző ritmus-
képletek (daktilus, anapesztus, 
triola stb.) elsajátítása követi. 
A szerző jelen kötetében is kö-
vetkezetesen bővíti a tanulók 
dalkészletét népdalok, gyerek-
dalok tanításával, minden rit-

mushoz társítva egy vagy akár 
több zenei példát. A hangsoro-
kat egy kereszt és egy bé elő-
jegyzésig tanítja, majd a kis 
nyújtott ritmus, a csonka ütem 
és a felütés következik. Az évi 
tananyagot a basszuskulcs ol-
vasása zárja.

DÁVID ANNA JÚLIA

Zenét tanulhatnak szakszerűen az iskolások

A Székelyudvarhelyi 
Riverenza Egyesület program 
kiadványát 300 000 forinttal 
a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. támogatta.

FIZETETT HIRDETÉS

Összegyűjtik a lejárt gyógyszereket

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala több szakmai és civil 
szervezettel együttműködésben egyhetes kampányt indít lejárt 
szavatosságú gyógyszerek összegyűjtésére, amely november 
16–23. között hat gyógyszertár részvételével zajlik. A gyógysze-
reket kicsomagolva – a doboz és a használati útmutató nélkül 
– kell bedobni a patikák nyitvatartási ideje alatt az erre a célra 
kihelyezett dobozokba. A kampányban a Sándor Patika (a Küküllő 
Szállodával átellenben), a Tünde Gyógyszertár (II. Rákóczi Ferenc 
utca), a Depovit Gyógyszertár (Függetlenség utca), a Csipkebogyó 
Gyógyszertár (Bethlen Gábor utca), a Pilula Gyógyszertár (Kiskö-
ved utca) és a Geránium Gyógyszertár (Építők utca) vesz részt.

A XV. Kamarazene-fesztivál mai programja

A kedd a klasszikus zenéé, ma délután 6 órától a Chordis Quartet 
és a Premiere Trombon Quartet ad koncertet a székelyudvarhelyi 
Városháza Szent István Termében. Műsoron Haydn-, Beethoven-, 
Elborg- és Elf-művek. A belépés díjtalan.

Mókuskerékben az adminisztráció 

Kérdésünkre, hogy mi miatt vált rendszeressé a különböző ha-
táridők módosítása a törvényhozásban, Tánczos Barna szenátor 
rámutatott, egyrészt azért, mert rendszerint aki meghatároz egy 
időpontot, annak fogalma sincs arról, hogy ki milyen feltételek 
mellett tudja azt betartani. Emiatt sokszor „köszönőviszonyban 
sincs” az a határidő, amit Bukarestben kijelölnek, azzal, ami a 
munka elvégzéséhez szükséges. Emellett persze megtörténik az 
is, hogy egyes határidőket épp azért nem vesznek komolyan az 
érintettek, mert tudják, hogy ha gond van, akkor hosszabbítás 
lesz. Ez egy mókuskerék, amelyben benne van az egész romániai 
adminisztráció. 




