
Vasúti sínek mentén, elhanyagolt 
építő tele peken látni parlagfüvet
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• Tavaly lépett ér-
vénybe a parlagfű 
irtására vonatkozó 
törvény alkalmazási 
módszertana Romá-
niában: az erősen 
allergén gyomnövény 
elszaporodását csak 
többszöri kaszálással 
lehet megakadályozni. 
Térségünkben eddig 
ritkának számított a 
parlagfű, ám az egyre 
enyhülő telek segítik 
elszaporodását.

K O V Á C S  E S Z T E R

2018-ból származik ugyan a 62-es, a 
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 
irtására vonatkozó törvény, tényle-
ges alkalmazását azonban tavaly 
óta végzik az illetékes szakhatósá-
gok. Eszerint a helyi polgármesteri 

hivataloknak minden év má-
jus 25-éig fel kell térképezni-
ük a parlagfüves területeket, 
ezek listáját pedig továbbí-
taniuk kell a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Igazgatóság-
hoz. A törvény egyébként 
arra kötelezi a területtulaj-

donosokat és -kezelőket, hogy 
a gyomnövény első virágzásától 
kezdve tegyenek meg mindent an-
nak kiirtására, terjedésének meg-
akadályozására. A parlagfű kiirtása 
a virágzás előtti időszakban kell 
megtörténjen, minden évben legké-
sőbb június 30-áig. 

Kaszálni, kapálni, gyomirtózni 
– minél többször

Technológiák sokasága áll rendel-
kezésre a parlagfű megsemmisíté-
sére, tájékoztat a Székelyudvarhelyi 
Polgármesteri Hivatal mezőgazda-
sági osztálya. A kaszálás, kapálás, 
gyomlálás mind hatékony. „Az első 
kaszálást mindig a virágbimbók 
megjelenése előtt 1–2 héttel kell 

elvégezni. Ugyanakkor az egysze-
ri kezelés nem végleges megoldás 
a növény kipusztítására, mert ol-
dalrügyeiből is kihajt. Biztos ered-
ményt csak az évi háromszori, 2 
centiméter magasságban elvégzett 
kaszálás hoz. A fertőzött területek 
túlnyomó részén a parlagfű gazda-
ságos irtása mechanikai és kémiai 
védekezés együttes alkalmazásá-
val, gyomirtó szerek felhasználá-

sával oldható meg legkönnyebben” 
– tanácsolják a szakemberek. 

Az elmúlt évek tapasztalata sze-
rint Székelyföldön csak ritkán fordul 
elő nagyobb területen a parlagfű: az 
egyéves gyomnövény ugyanis mag-
ról szaporodik, aminek nem ked-
veznek a hosszú, hideg telek. Szabó 
Anna botanikus korábban elmondta 
a Székelyhonnak: az erősen allergén 
gyomnövény irtását Magyarorszá-

gon például már évek óta törvény 
szabályozza, Romániában leggyak-
rabban a déli és nyugati vidékeken 
fordul elő, azonban az egyre eny-
hébb telek a parlagfű székelyföldi 
elterjedésének is kedveznek.

Ellenőrzéseket végez 
a prefektusi hivatal

Nálunk leggyakrabban az elhanya-
golt építési területeken, gondozat-
lan parkokban, folyók, vasúti sínek 
és utak mentén, tavak körül, kül-
területek parlagon hagyott részein 
és az elhanyagolt, nem művelt me-
zőgazdasági területeken fordul elő 
a parlagfű, amelyet sokan össze-
tévesztenek a labodával: mindkettő 
gyomnövény és gyorsan elszapo-
rodó fajta, ám az utóbbi pollenje 
kevésbé erős, nem okoz heveny al-
lergiás tüneteket. Egyébként a tava-
lyelőtt megjelent jogszabály a pre-
fektusi hivatalok esetében előírja, 
hogy hozzanak létre szakemberek-
ből álló vegyes bizottságot, amely 
ellenőrzéseket végez minden évben 
két szakaszban: az elsőt július 1–15. 
között, a másodikat július 16–31. 
között. Azokat a területeket kell el-
lenőrizniük, amelyek tulajdonosait 
korábban már felszólította a mező-
gazdasági igazgatóság a parlagfű 
irtására. Tavaly nem tapasztaltak 
kihágásokat, tudtuk meg, de elle-
nőrzésre idén is lehet számítani. 
Mulasztás esetén következhet a bír-
ságolás: magánszemélyekre 750-től 
5000 lejig terjedő pénzbírság, jogi 
személyekre pedig 5000-től 20 ezer 
lejig terjedő büntetés szabható ki.
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Parlagfűirtás: időben kell kezdeni
Törvény is kötelezi a gyomnövény megsemmisítését

KOVÁCS ATTILA

Az építőiparban tapasztalt jelen-
tős ár- és bérnövekedés, vala-

mint az anyagköltségek emelkedése 
Madéfalván is megnehezí-

tette az új polgármesteri hi-
vatal kialakítását, amelyet 
egy évek óta használatlan 
volt iskolaépületbe fognak 

költöztetni, ennek átépítése 
és felújítása után. Mint Csibi József 
polgármester kérdésünkre elmond-
ta, a munkálatra korábban 1 millió 

966 ezer lejt biztosított a Helyi Fej-
lesztési Országos Program (PNDL), 
viszont az áremelkedések nyomán 
kiigazított és véglegesített költségek 
elérik a 4,1 millió lejt, azaz ennek 
kétszeresét. A csíkszeredai Impex 
Aurora Kft . által végzett munkála-
tok elkezdődtek, és a községvezető 
azt szeretné, hogy a hiányzó össze-
geket folyamatosan tudják biztosí-
tani és a beruházást ne kelljen szü-
neteltetni. Szerinte az új épület és 
környezetének kialakítása kétéves 
folyamat lesz, a szükséges pénz biz-
tosítása érdekében keresik a támo-
gatási lehetőségeket.

Változó rendeltetések

A volt iskolaépületben egykor román 
tannyelvű alsó tagozatos oktatás zaj-

lott – a község vasúti csomópont, több 
román ajkú vasúti alkalmazott volt –, 
de mivel sokan elköltöztek, illetve a 
gyermekeket Csíkszeredába vitték ta-

nulni, ez az oktatási forma megszűnt. 
Később óvodai csoportoknak bizto-
sítottak helyet ott, amelyek időköz-
ben korszerűbb épületbe költöztek, a 
meglévő körülmények sem voltak már 
megfelelők. A költözésről a helyi önkor-
mányzat döntött, mivel jelenleg egy kis 
épület ad otthont a polgármesteri hiva-
talnak, szükség van a felületbővítésre. 
Az új épület 554 négyzetméteres alap-
felületű lesz, korszerű ügyfélfogadó-
val, megfelelő méretű esketőterem-
mel is rendelkezik majd, környezetét 
is rendezik, parkolókat alakítanak ki. 
A polgármesteri hivatal jelenlegi épü-
letét – költözés után – háziorvosi ren-
delőnek, egészségháznak alakítják át 
– ismertette Csibi József.

Új községházat alakítanak ki az egykori iskolaépületből
• A költségek jelentős része még hiányzik, de folya-
matban van az új madéfalvi községháza számára ki-
választott épület átalakítása és bővítése. A munkálat 
folyamatosságához az átépítéshez szükséges teljes 
összeget biztosítani kell.

Az új községháza nagyobb lesz, 
mint elődje, és megfelel az igényeknek
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