
• A természetvédelmi 
területeket, a védett 
fajok élőhelyeit féltik 
a Hargita megyei zöl-
dek, miután a kormány 
sürgősségi kormány-
rendelettel módosítot-
ta a természetvédelmi 
területek kezeléséről 
szóló szabályozást. 

A természetvédők és a Natu-
ra 2000-es területeket ke-
zelő civil szervezetek attól 

tartanak, hogy az állam nem lesz 
megfelelő gondnoka ezeknek a te-
rületeknek. „Fekete csütörtökként 
tartjuk számon mi, természetvédők 
azt a napot, amelyen a kormány a 
75-ös számú sürgősségi kormány-
rendelettel módosította a termé-
szetvédelmi területek kezelésére 
vonatkozó szabályozást. Ez a vál-
toztatás pedig nagy valószínűség-
gel a védett területek helyzetének 
a romlását fogja okozni, hiszen ez a 
rendelet kiiktatja a természetvédel-
mi területek azon kezelőit, akik az 
elmúlt 19 évben, állami segítség és 
fi nanszírozás nélkül, ellátták ezt a 
feladatot” – adott hangot elégedet-
lenségének Potozky László, a Pol-
gár-Társ Alapítvány igazgatója. Az 
alapítvány csíkszeredai székhelyén 
tartott tegnapi sajtótájékoztatón 
jelen volt több Hargita megyei ter-
mészetvédelmi terület gondnoka is, 
akik szintén a sürgősségi kormány-
rendelet várható negatív következ-
ményeire hívták fel a fi gyelmet. Ki-
fogásolták, hogy a jogszabályt úgy 
módosították, hogy a döntés folya-
matába nem vonták be az érintette-
ket. „Hogyha kiveszik a gondnoksá-
got a civil szerveztek kezéből, akkor 
annak a természet, a védett fajok 
látják majd kárát, például azért, 
mert fennállhat a veszélye annak, 
hogy különböző befektetések, ame-
lyeket eddig nem, vagy csak bizo-
nyos feltételekkel engedélyeztek a 
terület kezelői, ezután szabad utat 
kapnak” – fogalmazott Potozky.

Változás a Szent Anna-tónál
Hadâmbaș Gabriel, a Szent 

Anna-tó és a Mohos-tőzegláp re-
zervátumának igazgatója szerint 
a változtatások következménye a 
leghamarabb Hargita megyében a 
Szent Anna-tónál lesz megtapasz-
talható. A turisták által nagyon 
gyakran látogatott helyen ugyan-
is rendszeresen nagy mennyiségű 
szemét halmozódik fel, amelyet 
eddig a terület gondozói gyűjtöttek 
össze. Kétséges azonban, hogy ezt 
a munkát az állami alkalmazottak 
is el fogják végezni. Imecs István, 
az ACCENT GeoÖkológiai Szerve-

zet vezetője szerint a jogszabály 
módosításának következtében 
több civil szervezet is megszűnhet, 
ráadásul felkészült szakembereket 
veszíthet el az ország. „Országos 
szinten 1100 személy dolgozott 
ilyen területen, de ideális lenne 

2-3 ezer személy, ehhez képest úgy 
tudjuk, ennél jóval kevesebb alkal-
mazottja lesz annak a hatóságnak, 
amelyik átveszi a területkezelői 
feladatokat” – mondta.

Elveszített státus

Isán Csongor, a Zöldfolyosó 
Egyesület elnöke, a Nagygalamb-
falván lévő természetvédelmi te-
rületek gondnoka kihangsúlyozta, 
eddig a román állam nem fektetett 
bele semmit a területek kezelési 
terveinek elkészítésébe, a terüle-
tek gondozásába. Domokos Péter, 

a Pogány-havas Kistérségi Társu-
lás részéről pedig arról beszélt, 
hogy nem tudják, mit tegyenek, 
hiszen van egy nyertes európai 
uniós finanszírozású projektjük, 
amelyet nem tudják, hogyan való-
sítsanak meg, miután elvesztették 

gondnoki státusukat. Helyzetük 
azért is különleges, mert az egye-
sület tagjai csíkszéki önkormány-
zatok, azaz állami intézmények.

Kizárták a civileket

A sürgősségi kormányrendelet-
tel kizárták a civil szervezeteket 
az ügykezelői jogkörök gyakorlá-
sából, és a két éve létrehozott Ter-
mészetvédelmi Területek Orszá-
gos Hatóságára (ANANP) bízták a 
gondnokságot, amelynek egyelőre 
nincsen elegendő alkalmazottja, és 
nincsenek területi kirendeltségei. 
Szép Róbert államtitkár, a Környe-
zetvédelmi Őrség helyettes főbiz-
tosa szerint a civil szervezeteknek 
nincs okuk aggodalomra, hiszen 
az átszervezés csak akkor történik 
meg, amikor megalakulnak a ható-
ság megyei struktúrái. Szép Róbert 
kifejtette, az ANANP működését 
szabályozó kormányhatározatba 
valószínűleg belefoglalják a köz- 
és magánszféra együttműködésére 
vonatkozó előírásokat, ez pedig le-
hetőséget ad a civileknek tevékeny-
ségük folytatására.
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„ Ez a változtatás nagy 
valószínűséggel a védett 
területek helyzetének 
a romlását fogja okozni.

„Államosított” természetvédelem
Attól tartanak, hogy az óvott területeken beindul a pusztítás

Elhanyagolttá válhat 
a Szent Anna-tó is, ha kiveszik 
a civil szervezetek kezéből a 
gondnokságot

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
      SÁNDOR CSILLA

Fogorvosi ügyelet
Augusztus 11-én, szombaton és 
12-én, vasárnap Siklódi Ferenc 
Alpár fogorvos látja el a fogá-
szati sürgősségi ügyeletet Csík-
szeredában. A betegek mindkét 
nap 9 és 12 óra között a Kőrösi 
Csoma Sándor utca 7. szám alatt 
kereshetik fel az orvost. 

Útlezárások
Csíkszeredában és környékén 
rendezik a hétvégén Székely-
föld Kerékpáros Körversenyé-
nek futamait, ezért útlezárá-
sokra, forgalomkorlátozásra 
kell felkészülni. Ma 15 és 16 óra 
között a mezőny Csíkszeredá-
ban Hargita utca – Nagyrét utca 
– Temesvári sugárút útvonalon 
érkezik a városközpontba, a 
Szabadság térre. Szombaton 
délelőtt a Csíkszentkirály – 
Büdösfürdő szakaszon a 123D 
jelzésű megyei úton teljes 
útzár lesz 10 és 13 óra között, 
itt rendezik a hegyi időfutamot. 
17 órakor a boly a csíkszeredai 
Szabadság térről Felcsík felé 
indul, majd Csíkrákos, Szépvíz 
és Csíkszereda érintésével 
Alcsík irányába kerekeznek, 
a 123A jelzésű megyei úton 
érkeznek Tusnádra, majd az 
E578-as úton Csíkszentmár-
tonon, Csíkbánkfalván és 
Csíkszentléleken áthaladva 
érkeznek vissza Csíkszeredá-
ba. Csíkszeredában 17 órakor 
a Temesvári sugárút – Nagyrét 
utca – Taploca utca útvona-
lon, 17.45 óra körül pedig a 
Taploca utca – Márton Áron 
utca – Decemberi forradalom 
utca – Temesvári sugárút – 
Vár tér – Szász Endre utca 
– Hóvirág utca – Brassói út 
szakaszon lesz forgalomkorlá-
tozás. 18.30 és 20.30 óra között 
teljes útlezárás lép érvénybe 
a Szabadság tér – Temesvári 
sugárút – Vár tér – Szász Endre 
utca – Puskaporos utca – Tudor 
Vladimirescu utca – Testvéri-
ség sugárút – Hunyadi János 
utca – Szék útja – Nagymező 
utca – Taploca utca – Márton 
Áron utca – Decemberi forrada-
lom utca – Temesvári sugárút – 
Szabadság tér útvonalon. 

Szünetel 
az áramszolgáltatás
Betervezett javítások miatt 
augusztus 14-én 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszolgál-
tatás Csíkdelnén – közölte az 
Electrica Dél-Erdélyi áramszol-
gáltató vállalat.

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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