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Kevés gazda él a lehetőséggel
Egy éve üzemel a Cekend-tetői trágyatelep
• Egyedülinek számít 
Hargita megyében a 
Cekend-tetőn egy éve 
kialakított trágyatelep, 
a székelyudvarhelyi és 
környékbeli gazdák kö-
zül mégis nagyon keve-
sen éltek a létesítmény 
nyújtotta lehetőséggel. 
Pedig érdemes tudni, 
hogy a szerves trágya 
nem megfelelő tárolá-
sa akár az állatok után 
igényelt támogatások 
megvonásával is járhat.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A tavaly létrehozott trágyate-
lep működése elsősorban 
környezetvédelmi, valamint 

közegészségügyi szempontok miatt 
fontos, hiszen itt az európai uniós 
normáknak megfelelően lehet tá-
rolni az istállótrágyát – tudtuk meg 
a Székelyudvarhelyi Polgármeste-
ri Hivatal sajtószóvivőjétől. Zörgő 
Noémi rámutatott, a projektre való 
pályázáskor intézményük célja az 
volt, hogy segítsenek a gazdáknak, 
akik ennek hiányában maguk kell 
megteremtsék portáikon a megfelelő 
tároláshoz szükséges feltételeket.

A szállításba is besegítenek

Mivel a telep távol esik a várostól, 
az ingyenes szállítást felvállalta az 
önkormányzat, de csak abban az 

esetben, ha a gazda lemond a trágya 
későbbi hasznosításáról. Ha az ille-
tő mégis igényt tart a talajjavítóra, 
akkor viszont őt terhelik a költségek 
– közölte a hivatal munkatársa. A tá-
rolásért tonnánként négy lejt kell fi -
zetni, és maximum tizenegy hónapig 
lehet ott tartani érlelődni a masszát. 
Bár nemcsak a székelyudvarhelyi, 
de a környékbeli gazdák is elhozhat-
ják a telepre az állataiktól származó 
ürüléket, mégis csak hét gazda élt a 
lehetőséggel. Jelenleg 206 tonna, el-
sősorban juhoktól és szarvasmarhák-
tól származó szerves trágyát tárolnak 

ott, ami a maximális kapacitás tizen-
öt százalékát jelenti.

A városháza egyébként együttmű-
ködési szerződést kötött az Urbana 
Rt.-vel, melynek értelmében a város 
átadta a telepet és a hozzá tartozó gé-
peket is a vállalatnak, a polgármes-
teri hivatal pedig koordinálja a telep 
működési tevékenységét – jegyezte 
meg lapunknak Zörgő Noémi. Arra 
is kitért, hogy ez az egyetlen ilyen 
létesítmény Hargita megyében, leg-
közelebb Uzonban (Háromszéken) 
üzemeltetnek hasonlót. Hozzátette, 
a gazdák a polgármesteri hivatal 

mezőgazdasági osztályán, valamint 
az Urbana Rt.-nél érdeklődhetnek a 
trágyatelep nyújtotta lehetőségek ki-
használásáról.

Elveszíthetik a támogatást

Az istállótrágya előírás szerinti tá-
rolása azt jelenti, hogy egy olyan, 
folyóvizektől távol levő és az állatlét-
számnak megfelelő platformot kell 
létrehozni, amely meggátolja, hogy 
a ganélé a talajba jusson, szennyez-
ve ezáltal a talajvizeket – fejtette ki 
lapunknak Haschi András, a Hargita 

Megyei Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifi zetési Ügynökség vezetője. Egy 
másik lehetőség a gazdák számára, 
ha nem a portákon tárolják a trágyát, 
hanem egyenesen kiviszik a szántó-
földre, ahol a lehető legrövidebb időn 
belül szét kell szórni. Ha mindez nem 
történik meg, a gazdák akár a teljes, 
állatok után igényelt támogatásukat 
elveszíthetik, legyen szó európai 
uniós vagy állami szubvencióról. 
Haschi megjegyezte, az általuk vég-
zett ellenőrzések során a trágya nem 
megfelelő tárolása bizonyult az egyik 
legfőbb problémának.

Jelenleg csak 206 tonna trágya van 
a Cekend-tetői speciális tárolóban
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B Á L I N T  E S Z T E R

A jogszabály első körben a felsőházi 
szakbizottságok, majd a plénum 

elé kerül, és még a képviselőháznak is 
el kell fogadnia, majd Klaus Johannis 
államfőnek is ki kell hirdetnie, hogy 
megjelenhessen a Hivatalos Közlöny-
ben, és hatályba léphessen.

Csaknem egy tucat szorzó

A magán- és a közszférára egyaránt 
vonatkozó diff erenciált minimálbér a 
javaslat értelmében a kormány által 

meghatározott mindenkori minimál-
bérből indulna ki, amire a különbö-
ző iskolázottsági szinteknek megfe-
lelően szorzókat alkalmaznának. A 
törvénytervezet összesen tizenegy 
kategóriába sorolja a végzettség 
függvényében az alkalmazottakat, 
a szakképzettség nélküli munkástól 
a doktori fokozattal rendelkezőig. A 
szakképesítés nélküli munkás keres-
né a legkevesebbet, neki a minden-
kori minimálbér összege járna. Egy 
betanított munkás szorzója már 1,20-
as lenne, és ugyanerre lenne elegen-
dő a gimnáziumi diploma. A szakirá-
nyú végzettség viszont már 1,25-ös 
szorzót jelent. A főiskolai végzettség 

szorzója 1,50. Az alapfokú egyetemi 
diplomáért 2,20-as, a mesteri diplo-
máért 2,50-es, a doktori címért pedig 
2,80-as szorzó járna. A január elsejé-
től hatályos minimálbérrel számolva 
egy szakképesítés nélküli munkás 
bruttó 2080 lejes minimálbért kapna, 
egy szakképzett munkás vagy egy 
érettségizett munkavállaló 2500-at, 
míg egy felsőfokú végzettséggel ren-
delkező alkalmazott legalább ennek 
kétszeresét, vagyis bruttó 5200 lejt.

Mint ismeretes, jelenleg legalább 
három típusú minimálbér van ér-
vényben. Van az „alap”, ami bruttó 
2080 lej, és kézbe 1263 lejt jelent, van 
a felsőfokú végzettséggel és legalább 

egy éves szolgálati idővel rendelke-
zőknek járó bruttó 2350 (nettó 1413) 
lejes, illetve az építőiparra érvényes 
3000 lejes minimálbér.

Legyen prioritás a munkaerő!

A törvénytervezetet támogató Csép 
Éva Andrea parlamenti képviselő (ké-
pünkön) lapcsaládunk megkeresésére 
elmondta, szociáldemokrata párti 
(PSD) honatyák keresték meg, és azért 
támogatta aláírásával a jogszabályja-
vaslatot, mivel meglátása szerint fon-
tos, hogy prioritás legyen a munkaerő 
is, ne csak a profi t. Kiemelte: a min-
denkori minimálbéren történő foglal-
koztatás vezetett oda, hogy minden öt 
román állampolgárból legalább egy 
minimum egy évet külföldön töltött, 
és nagyjából 3,4 millió polgár hagyta 
el az országot. Meglátása szerint a na-
gyobb fi zetések megállíthatnák az el-

vándorlást, sőt haza is csábíthatnak 
sokakat. Egy felmérést is idézett, 
ami szerint, miután idén januártól 
3000 lejre nőtt a minimálbér az épí-
tőiparban, az elvándoroltak 10 szá-
zaléka mondta azt, hogy hazatérne a 
romániai építőtelepekre. 

Viták kereszttüzében a diff erenciált minimálbér
• Bruttó 5200 lejes minimálbér megadására kötelezné egy törvénytervezet a munkálta-
tókat a felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottaknak – az ellenzéki és kormány-
párti honatyák által egyaránt támogatott jogszabályjavaslat differenciált minimálbért 
írna elő, az összeget pedig a munkavállaló végzettsége határozná meg.
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