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Versenyt futnak az idővel
Négy településen még nem készült el a gyepterületek üzemterve

• Négy Hargita me-
gyei településen 
nem kezdhetik meg a 
gazdák márciustól az 
egységes agrártámo-
gatások igénylését, 
ugyanis ezekben a 
községekben még 
nem készült el a gyep-
területek üzemterve. A 
megyei mezőgazdasá-
gi igazgatóság képvi-
selői szerint pánikra 
nincs ok, ugyanis az 
intézmény által meg-
adott március 15-ei 
határidőig a szóban 
forgó települések pol-
gármesteri hivatalai is 
befejezik a munkát.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Hargita megye országos vi-
szonylatban az előkelő máso-
dik helyen áll a gyepterületek 

üzemterveinek elkészítését illetően, 
négy településen azonban még nem 
fejezték be a munkát, ezért az ott élő 
gazdák egyelőre nem tudnak terü-
letalapú támogatásokat igényelni a 
március elsejétől kezdődő kérelme-
zési időszakban. A gyepterületek 
üzemterveinek elkészítését előíró 
kötelezettséget 2013-ban, a 34-es – 
utólag legalább nyolc alkalommal 

módosított – sürgősségi kormány-
rendelettel vezette be a kormány, ám 
a következő években kevés előrelé-
pés történt e tekintetben, nagyobb 
számban 2017-ben kezdtek neki a 
polgármesteri hivatalokban a meg-
lehetősen hosszadalmas munkának.

A gyepterületek üzemtervének 
megléte eredetileg már tavaly felté-
tele volt az egységes agrártámoga-
tások igénylésének, de országszerte 
olyan sok településen nem készül-
tek el vele, hogy a kormány végül 
további egy év haladékot adott a 
munka befejezésére. Számos olyan 
közigazgatási egység van az ország-
ban, ahol az üzemterv mindmáig 
nem készült el, és szó volt ugyan egy 
újabb halasztásról, de erre végül 
nem került sor. Emiatt e hónaptól az 
említett településeken versenyfutás 
kezdődik az idővel, hogy az üzem-
tervek befejezése után a gazdáknak 
még maradjon idejük igényelni az 
idei egységes agrártámogatásokat 
a március 1-jétől május 15-éig tartó 
kérelmezési időszakban.

Elmaradt az újabb halasztás

„Még nem láttunk olyan hivata-
los okmányt, amely kimondja, 
hogy idén nem kell csatolni az 
igényléshez az üzemterv kivonatát. 
Úgy hallottuk, meg fogják hosz-
szabbítani a határidőt, és idén még 
nem kérik, mivel az országban mi 
vagyunk a második megye, ahol 
meglesznek az üzemtervek. Arra 
nem is merek gondolni, hogy va-
lakik csak azért ne kaphassanak 
támogatást, mert egy-két polgár-
mesteri hivatalnál nem úgy álltak 
oda a munkához, ahogyan kellett 
volna” – fogalmazott a Székelyhon-
nak az aktuális helyzetről Ábrahám 
Emma, a Har gita Megyei Mezőgaz-

dasági és Vidékfejlesztési Igazga-
tóság aligazgatója. Kérdésünkre el-
mondta, hogy Székelyudvarhelyen 
épp most készült el a gyepterületek 
üzemterve, így a megyében négy 
olyan közigazgatási egység maradt, 
ahol még nem fejezték be a munkát. 
Mivel ezen községek polgármeste-
ri hivatalaiban vállalták, hogy az 
igazgatóság által megszabott márci-
us 15-ei határidőig elvégzik a munka 
rájuk háruló részét, Ábrahám Emma 
nem kívánta megnevezni a telepü-
léseket, csupán annyit mondott, 
hogy közülük három udvarhelyszé-
ki, a negyedik pedig a megye észa-
ki csücskében található. Az egyik 
udvarhelyszéki községben napokon 
belül lezárul a munkafolyamat, és 
bízik benne, hogy a fennmaradó 
három településen is tudják tartani 
a határidőt – fűzte hozzá a mezőgaz-
dasági igazgatóság aligazgatója.

Mire jók az üzemtervek?

A gyepterületek üzemterve az adott 
közigazgatási egységhez – város-
hoz, községhez – tartozó összes 
legelőt és kaszálót lajstromozza, a 
tulajdonosok névsorával, valamint 
a gyepterületek elhelyezkedésével. 
A dokumentáció a gyepterületek ta-
lajminőség-vizsgálati eredményei 
mellett a növényzetről is átfogó 
tájékoztatást ad, továbbá arról is, 
hogy a terület hektáronként mekko-
ra állatállomány eltartására képes. 
Ugyanakkor egy tervet is magában 
foglal az adott gyepterület haszná-
latára vonatkozóan, valamint a ta-

laj minőségjavulását célzó kötelező 
karbantartási munkálatokra is kitér. 
Az üzemterveket a polgármesteri hi-
vatalok munkatársai a megyei mező-
gazdasági igazgatósággal, valamint 
a megyei talajtani és agrokémiai hi-
vatal szakembereivel együttműköd-
ve készítették el. A 67 Hargita megyei 
közigazgatási egység közül csak 65-
re vonatkozik a kötelezettség, ugyan-
is Balánbányának és Tusnádfürdő-
nek nincsenek gyepterületei.

Az üzemtervek elkészítését or-
szágszerte az tette szükségessé, 
hogy a 2000-es évek második felére 
jelentősen csökkent a szarvasmar-
ha- és juhállomány, emiatt pedig 
a gyepterületek aránya is. A me-
zőgazdasági igazgatóság jelentésé-
ben közölt adatok szerint 2009-re a 
szarvasmarha-állomány az 1990-es 
szint 40 százalékára, a juhállo-
mány pedig 60 százalékára csök-
kent. Emiatt a legelők és kaszálók 
egy részét felhagyták a gazdák, 
így a gyepterületek majdnem felét 
(45%) ellepték az állattartás szem-
pontjából haszontalan fűfélék, va-
lamint a bokros, fás növényzet.

A gyepterületek üzemterveinek 
részeként elvégzett felmérések ered-
ménye alapján nem lehet általános 
jellemzést adni a Hargita megyei 
legelők és kaszálók állapotáról, ez 
területenként változik, vannak köz-
tük begazosodottak, Csíkszéken 
akár beerdősödöttek is, de vannak jó 
minőségűek is – magyarázta érdek-
lődésünkre Ábrahám Emma. Egyéb-
ként a gyepterületek összességét te-
kintve Hargita megye országosan az 
első helyen áll a megyék között, azaz 
itt van a legtöbb kaszáló és legelő, 
összesen több mint 320 000 hektár. 
Ebből közel 300 000 hektárnyi terü-
let esetében készült el mostanáig a 
gyepterületek üzemterve.

A dokumentáció átfogó képet 
ad az adott legelő vagy kaszáló 
minőségéről és a javuláshoz 
szükséges teendőkről
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 Gyergyószentmiklós

Kövekkel a zsebében
Az idei évadban először látható 
a Figura Stúdió Színház egyik 
legtöbbet játszott előadá-
sa, a Kövekkel a zsebében 
című produkció ma este 7 
órától a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központban. A 
darabot 2015-ben Csuja László 
rendezésében mutatta be a 
Figura, és azóta közel ötven 
alkalommal láthatta a közön-
ség. Marie Jones művében a 
két szereplő tizenhat karaktert 
játszva adja elő a történetet, 
amely egy amerikai filmstáb 
írországi forgatását meséli el. 
Így ismerhetünk meg többek 
közt egy elkényeztetett dívát, 

egy toporzékoló rendezőasz-
szisztenst, a helyi papot, az 
„egyetlen túlélő” statisztát és 
egy fiút, akinek az élete szo-
morú fordulatot vesz… Hely-
től függetlenül keresi a választ 

az örökérvényű kérdésre: hol a 
helyünk a világban?

 Marosvásárhely

Az Educatio Kupáról 
a TVR-ben
Ma 17.10 órától a Marosvásár-
helyi TVR Sípszó után című 
műsorának témája a Romániai 
Magyar Pedagógus Szövetség 
által szervezett Educatio Kupa 
lesz. Az oktatók 15 csapatos 
minifoci-tornájáról Szucher 
Ervin Barabási Attila Csabát, 
a szervező szovátai Domokos 
Kázmér Iskolaközpont román 
szakos tanárát és Jakab Bar-
nát, a marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Középiskola testnevelő 
tanárát kérdezi.

 Csíkszereda

Góbé farsang 
A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes új műsora, a 
Góbé farsang ebben az évben 
utolsó alkalommal tekinthető 
meg Csíkszeredában ma 18 
órától a Városi Művelődési 
Házban. Jegyeket a Csíki Mozi 
jegypénztárában és a https://
www.bilete.ro/góbé-farsang/ 
oldalon lehet vásárolni.

Litzmann-emléktúra
Idén harmadik alkalommal 
kerül sor a Litzmann-em-
léktúrára, melyhez előzetes 
bejelentkezést követően 
bárki csatlakozhat. A részvé-
teli szándékot a varoshaza@
szereda.ro e-mail-címen vagy 
a 0266-315120/143-as tele-
fonszámon jelezhetik március 
5-én, kedden 16.00 óráig. 
Az 1917-es Magyaros-tetői 
csatát kitervelő, begyakorló 
és levezénylő Karl Litzmann 
tábornokot Csíkszereda 1917 
tavaszán díszpolgári címmel 
tüntette ki. 
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