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Jót tett a meleg ősz a búzának
A sokévi átlagnál jóval kevesebb eső esett novemberben
• Bár a szokatlanul 
meleg ősz végi időjá-
rás miatt nem ritka, 
hogy virágzik az ibo-
lya, lóhere vagy mar-
garéta, az év ezen idő-
szakában viszonylag 
magasnak mondható 
átlaghőmérsékletnek 
egyelőre nem volt 
negatív hatása a me-
zőgazdaságra. Hargita 
megyében most a csa-
padékhiány jelenti a fő 
gondot a földeken.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N ovemberben még éjszaka is 
csak elvétve süllyedt fagy-
pont környékére a hőmér-

séklet, napközben pedig nem volt 
ritka a 15–18 fokos csúcshőmérsék-

let sem, a szokatlanul enyhe 
időjárásnak azonban ezúttal 
inkább örülhettek a gazdák. 
Az őszi vetésű búza rég nem 
nézett ki olyan jól, mint 
most, ez pedig a meleg időjá-
rásnak köszönhető – tudtuk 
meg Török Jenőtől. 

Virágzó ibolya

A Hargita Megyei Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Igazgatóság ve-
zetője elmondta, az udvarán a szá-
raz falevelek gereblyézése közben 
észrevette, hogy virágzik az ibo-
lya, a lóhere és a margaréta is, de 
szerencsére ezt a haszonnövények 
esetében nem tapasztalta. A ribizli-

bokrokban nagyon korán beindul a 
nedvkeringés, de még nem tapasz-
talható a jelenség azok esetében 
sem, így feltételezése szerint legfel-
jebb elvétve, néhány gyümölcsfára 
lehetett negatív hatással a meleg 
ősz végi időjárás. Ha enyhe lesz a 
tél is, az már nagyobb problémákat 
okozhat, több lesz a kártevő jövő 
évben, mert nem lesz elég hideg 
ahhoz, hogy elpusztuljanak. Ettől 
azonban nem igazán tart, ugyanis 
– mint fogalmazott – „a farkas nem 
szokta megenni a telet”, legalábbis 
Csíkszéken és Gyergyószéken nem. 

Kevés a csapadék

A csapadékhiány azonban gondot 
jelent a földeken. Októberben – 

noha a sokévi átlagnál mintegy tíz 
literrel több esett – még nem volt 
gond a csapadék mennyiségével, a 
szántást is jó körülmények között 
tudták elvégezni a gazdák. No-
vemberben azonban lecsökkent a 
csapadék mennyisége, Csíkszéken 
mérték a legtöbbet, négyzetméte-
renként 20 litert, de még ez is csak 
kétharmada a 31,2 literes sokévi 
megyei átlagnak. Gyergyószéken 
csak 11 literes mennyiséget mér-
tek, a legkevesebbet, négyzetmé-
terenként mintegy 7 litert viszont 
Udvarhelyszéken – „ez nagyon ke-
vés”, summázott Török Jenő. A föld 
felső rétegében, húsz centiméteres 
mélységig még elfogadhatónak 
mondható a talaj nedvességtartal-
ma – az udvarhelyi térségben már 

ez sem megfelelő –, a mélyebb ré-
tegek azonban szárazak, amihez 
az augusztusi, szeptemberi csapa-
dékhiány is hozzájárult – mond-
ta a szakember. Ez egyelőre nagy 
problémát nem jelent, a baj inkább 
azzal van, hogy egyre gyakrabban 
tapasztalhatók az időjárási szél-
sőségek a csapadékmennyiségben 
is. „Nagyon kevés a sokévi átlagot 
megközelítő csapadékmennyiség. 
Ez egész évben megfi gyelhető, és 
egyre jobban érezhető, ahogy az 
idő telik. Egyre szélsőségesebb az 
időjárás, és egyre egyenlőtlenebb 
a csapadék eloszlása” – ismertette 
negatív tapasztalataikat a mező-
gazdasági igazgatóság vezetője.

A szántást idén ősszel jó 
körülmények közt végezhették el 
a gazdák

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :
      B A R A B Á S  Á K O S

Megkezdődött 
Ion Iliescuék pere
Emberiesség elleni bűncselek-
ményekkel, 862 ember halálát 
és 2150 ember sebesülését 
okozó katonai diverzió megszer-
vezésével vádolják a 89 éves 
Ion Iliescut és két, még életben 
lévő feltételezett bűntársát az 
1989-es forradalom pénteken 
elkezdődött perében. A volt ál-
lamfőhöz hasonlóan vádat emelt 
a nyomozó hatóság Gelu Voican 
Voiculescu egykori kormány-
főhelyettes, Iosif Rus, a román 
légierő volt parancsnoka és Emil 
Dumitrescu, a Nemzeti Megmen-
tési Front Tanácsának (CFSN) volt 
tagja ellen is. (A Román Televízió 
székházánál végrehajtott katonai 
diverzió megszervezéséért fele-
lős Rus idén januárban meghalt, 
így megszűnt az eljárás ellene). 
Az ügyészek szerint 1989 de-
cemberében, Nicolae Ceaușescu 
kommunista diktátor elűzése 
után az állam politikai és katonai 
vezetését az Iliescu vezette Nem-
zeti Megmentési Front Tanácsa 
(CFSN) ragadta magához, amely 
hatalmának legitimálása érde-
kében rémhírkeltéssel provokált 
ki fegyveres összetűzéseket. A 
legfelsőbb bíróságon több mint 
ötszáz sértett jelentkezett abból 
az ötezerből, aki azért kapott 
idézést, hogy polgári jogi (kár-
térítési) igényt jelenthessen be 
a büntetőper során. A bíróság – 
amely az eljárásjogi előírások mi-
att volt kénytelen minden érintett 
felet beidézni az első tárgyalási 
napra – megerősített csendőri 
jelenléttel készült pénteken a 
rendkívüli tömeg fogadására. A 
készültségbe helyezett roham-
mentőkre is szükség volt, mivel 
a szűk előcsarnokban várakozó 
tanúk közül többen rosszul let-
tek. Az első tárgyaláson öt órán 
keresztül 3 516 kárvallott nevét 
olvasták fel, majd a következő 
időpontot 2020. február 21-ére 
tűzték ki. 

Operett gálaest 
Erdélyben
Az ünnepre való ráhangolódás 
szellemében adventi operett 
gálaesten vehetnek részt az 
érdeklődők ebben a hónapban. 
Bódi Barbara, Oszvald Marika és 
Peller Károly Marosvásárhelyen 
kezdi az erdélyi turnét, decem-
ber 16-án 20 órától a Maros 
Művészegyüttes Termében 
lépnek színpadra. A Budapesti 
Operettszínház tagjai másnap 
ugyanebben az órában lépnek fel 
a Nagyváradi Állami Filharmóni-
ában. December 18-án Nagybá-
nyán folytatódik a fellépéssoro-
zat, majd a székelyudvarhelyi 
Stúdió Mozitermet „járják át” az 
operettslágerek. Az előadók a 
csíkszeredai művelődési házban 
20-án, Sepsiszentgyörgyön 
21-én énekelnek. Az erdélyi turné 
a kolozsvári diákművelődési 
házban zárul, ahol december 
22-én 19 órakor csendülnek fel a 
közkedvelt melódiák. 

• RÖVIDEN 

Marosvásárhelyen évek óta nagy 
gondot jelent a 2-es számú Po-

liklinika és az 1-es számú Fogászati 
Klinika előtti parkolás. Ez a jövőtől 

megváltozik, ugyanis a Maros Me-
gyei Tanács által fi nanszírozott két 
egészségügyi intézmény melletti 
parkoló felújítása hamarosan elkez-

dődhet, hiszen a költségvetés- ki-
igazításkor ezek a beruházások is 
első helyen szerepeltek. Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
a sajtónak elmondta, közel két és fél 
millió lejt szánnak a Maros Megyei 
Klinikai Kórház és a Dicsőszent-
mártoni Gheorghe Marinescu Kór-
ház számára. Ebből az összegből 
a parkolófelújítás mellett új orvosi 
eszközök vásárlására is jut, ugyan-
akkor az 1-es számú Fertőző Klini-
kán egy új felvonót is építenek, amit 
a betegek használhatnak majd.

Dicsőszentmártoni tervek

Dicsőszentmártonban a Gheorghe Ma-
rinescu kórház alagsorának felújítása 
és korszerűsítése szerepel a sürgősen 

elvégzendő munkálatok között. Ennek 
érdekében a beruházás műszaki-gaz-
dasági dokumentációját és műsza-
ki-gazdasági mutatóit kell leghama-
rabb elvégezni. Ahogy Péter Ferenc 
hangsúlyozta, a beruházás azért is 
fontos, mivel a központi pavi-
lon alagsorának fele jelenleg 
használhatatlan a nedves-
ség miatt, a szigetelés tönk-
rement, ezért folyamatos a 
szivárgás, ez pedig az épület 
állapotának további romlá-
sát okozza, az alapok stabilitásának 
a csökkenéséhez vezet. Ráadásul az 
állandó beázások és a folyamatosan 
magas páratartalom a penészgombák 
és rovarok elszaporodásához is veze-
tett. A két befektetés értéke összesen 
2,4 millió lej. (Antal Erika)

Parkolókat újítanak fel, liftet szerelnek
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