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Igazi télre várnak a gazdák
A mezőgazdaságban komoly gondokat okozhat az enyhe és csapadékhiányos tél

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Székelyföld alacsonyabban 
fekvő területein (például 
Székelykeresztúr környékén) 

jóformán még nem is havazott a 
télen, az évszakhoz képest magas 
hőmérséklet és hótakaró hiánya 
miatt leginkább a mezőgazdasági 
szektorban aggodalmaskodhat-
nak. Károkat ugyan még nem oko-
zott a rendkívül enyhe időjárás, de 
ez nem marad így, ha rövidesen 
nem köszönt be az igazi tél – vélik 
a szakemberek.

Veszélyben a gyümölcsösök

A gyümölcsösökben leginkább a 
korai virágzású fajták vannak ve-
szélyben. Az almafáknak, körtefák-
nak hosszú a téli mélynyugalmi ál-
lapota, de a csonthéjasoknak – mint 
amilyen a barack, szilva, cseresz-
nye – csak mintegy két hónap, azt 
követően megindul a rügyduzza-
dás, ha az időjárási körülmények le-
hetővé teszik – magyarázta Székely 
Csaba nyikómalomfalvi gyümölcs-
termesztő, agrármérnök. A nedv-
keringés korai megindulása azért 
jelent veszélyt, mert ha azt követő-
en beállnak a kemény fagyok, meg-
fagyhatnak a fák rügyei. „Látom a 
barackon, hogy mintha duzzadná-
nak már a rügyek, az orgonán is, a 
hóvirág ki van bújva. A talaj sincs 
lehűlve négy-öt foknál alcsonyabb 

hőmérsékletre, és öt-hat foknál már 
megindulhat a gyökéraktivitás. 
Többet árt, mint használ ez az eny-
he idő. Ha túl kemény fagyok van-
nak, az se jó, de ez a januári 12–14 
fokos hőmérséklet is egy szélsősé-
ges érték” – fogalmazott a szakem-
ber. Úgy véli, ha egy-két héten belül 
beköszönt az évszaknak megfelelő 
hideg időjárás, akkor még nem ke-
letkeznek rügykárok a csonthéjas 

gyümölcsfajtákban, de ennek koc-
kázata nő, ha elhúzódik az enyhe 
idő. Károkat okozhat ugyanakkor 
az is, ha kemény fagyok – mínusz 
15 Celsius-foknál alacsonyabb hő-
mérsékletek – váltják a mostani, 
tavaszias időjárást és egy-két hétnél 
tovább kitartanak. Az enyhe tél má-
sik negatív hatása – ami ráadásul 
minden növényt érinthet –, hogy a 
fagyhiány miatt elmarad a tél rovar-
kártevőkre gyakorolt gyérítő hatása 
– mutatott rá Székely Csaba.

Védtelenek a vetések

Megfi gyeléseik szerint a termőföl-
deken még nem okozott gondokat a 
rendkívül enyhe időjárás – tájékoz-
tatott megkeresésünkre Bölöni Fe-
renc, a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Igazgatóság 
szakembere, hozzáfűzve, ennek el-
lenére ők is remélik, hogy napokon 
belül lehűl az idő mínusz 7–8 fokra. 
A viszonylag magas hőmérséklet 
miatt az őszi vetésű szalmás gabo-
nákban nem állt le a vegetáció, télen 
is növekedtek, és emiatt csökkent a 
faggyal szembeni ellenálló képes-
ségük. Jelenleg nagyon szépek a 
búza-, ősziárpa- és rozsföldek, de az 
említett okok miatt fennáll a veszé-
lye annak, hogy ha jön egy kemény, 

mínusz 20 Celsius-foknál hidegebb 
száraz fagy, tehát nem lesz hótaka-
ró a földeken, akkor az őszi vetésű 
szalmás gabonákat károsítani fogja 
– magyarázta Bölöni Ferenc. „Min-
denki attól fél, hogy eltolódnak ezek 
az időjárási ciklikusságok, decem-
berben nincs tél, januárban – eddig 
– szintén semmi, és ha februárban 
sem lesz hó, akkor ezt megszenved-
hetik a vetések, mert könnyebben 
megfagyhatnak. Ez kérdőjelessé 
teheti az áttelelést” – fogalmazott a 
szakember.

A legfajsúlyosabb gond

Bölöni Ferenc a megváltozott időjá-
rás okozta problémák között az iga-
zán nagy gondot okozó jelenségnek 
a talaj vízhiányát tartja. „1946 volt 
az évszázad legszárazabb eszten-
deje, és ahhoz lehet hasonlítani a 
mostani vízhiányt. Aki nem szak-
mabeli, azt mondhatja, nézzünk ki 
az ablakon, most is esik. Ez igaz, de 
a talaj csak 5–10 centis mélységig 
van megázva, alatta teljesen 
száraz. Ahhoz, hogy a ta-
laj vízháztartása normális 
mennyiségűre telítődjön, 
nagyon sokat kellene essen 
az eső. A talaj nem nyeri 
vissza azt a vízmennyiséget, 
amiből nyáron tudná táplál-
ni a növényeket” – részletez-
te az aggodalomra okot adó hely-
zetet Bölöni Ferenc, azzal folytatva, 
hogy sajnos az elmúlt 4–5 évben ál-
landósult a jelenség, és nem tudni, 
meddig tart ez a ciklus. A jövőben a 
víz lesz a döntő jelentőségű tényező 
a mezőgazdaságban, „akinek lesz 
vize, lesz termése, akinek nem, an-
nak viszont nem lesz” – summázta 
a helyzetet a megyei mezőgazdasá-
gi igazgatóság szakembere.

Felborulóban a világ rendje. 
Még hegyvidéken is alig 
havazott ezen a télen
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• A gyümölcsösökben többet árt, mint használ a rendkívül enyhe téli időjárás, és ha 
egy-két héten belül nem áll be az ilyenkor megszokott hőmérséklet, a későbbi fagyok ko-
moly károkat okozhatnak a fákban. Az őszi vetéseknek kifejezetten jót tett az enyhe tél, 
ám mivel a jócskán fagypont fölötti hőmérsékletek miatt nem álltak meg a növekedésben 
a kisarjadt növények, megfagyhatnak, ha hótakaró nélkül érkeznek a kemény fagyok.

GERGELY IMRE

Budapesten, az Országos Rendőr-fő-
kapitányság épületénél vehette át 

Fórika Tibor, a Gyergyótekerőpataki 
Polgárőrség vezetője annak a 

Suzuki márkájú személya-
utónak a kulcsait, amelyet 
hamarosan a falu minden 
lakója használatba vehet, 
ha a helyzet úgy kívánja. Az 
autó átadásánál jelen volt 
az adományozó Országos 

Polgárőr Szövetség (OPSZ) ve-
zetője, Túrós András korábbi belügy-
miniszter-helyettes, valamint Balogh 
János rendőr altábornagy, országos 

rendőr főkapitány is. Mint az átadás so-
rán elhangzott, az OPSZ mindig is tá-
mogatta az erdélyi polgárőröket, akár 
szellemi tőkével, akár tárgyi eszközök-
kel. Magyarország belügyminiszteré-
nek, Pintér Sándornak a felkérésére, 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár támogatásával sike-
rült megvalósítani azt, hogy most két 
gépkocsival is hozzá tudtak járulni a 
határon túli magyar közösségek köz-
biztonsági helyzetének javításához. 
„Többéves kapcsolat létezik a zetelaki 
és tekerőpataki polgárőrség, valamint 
a magyarországi országos szervezet 
között, és ők ajánlották fel, hogy se-
gítenek, ha a tevékenységünk során 
valamire szükségünk lenne. Nálunk 
nagy szükség volt egy járműre, hiszen 

a munkánkat a gyergyóújfalvi ön-
kormányzat némi támogatásán kívül 
mindenki önkéntesen és saját autóval 
végzi. Azonban amikor átvettük az 
autót, eldöntöttük, ez nemcsak a pol-
gárőrségé lesz, hanem az egész falué” 
– mondta el Fórika Tibor. Az autót még 
december elején kapták, az átíratási 
eljárás folyamatban, várhatóan január 
végén áll szolgálatba a Suzuki S Cross. 

A használatról

Ha egy helybélinek, például egy idős 
embernek Marosvásárhelyre vagy 
Brassóba kell eljutnia a kórházba, de 
nincs mivel, akkor megkeresi a pol-
gárőrséget, és átadják neki az autót. 
Ha sofőrre is szükség lenne, azt is se-
gítenek megoldani. Az elvárás csak 

annyi, hogy ugyanolyan állapotban 
hozza vissza, mint ahogyan átadták 
neki. Ha esetleg egy koccanás miatt 
károsodik a jármű, akkor nyilván an-
nak kell megtérítenie a kárt, aki hasz-
nálta. Alkalmas lesz az autó arra is, ha 
például testvérfalui látogatásra utazna 
egy tekerőpataki küldöttség. Fórika 
Tibor hozzátette, velük egyszerre Zet-
elaka polgárőrsége is egy hasonló au-
tót kapott adományként az OPSZ-től. 

„Az átadás helyszíne és az, hogy a 
magyar rendőrség legfőbb vezetője 
is jelen volt, jelzi, hogy Magyarorszá-
gon mennyire másként tekintenek a 
polgárőrökre, mint Romániában. Itt-
hon jó a kapcsolat a rendőrökkel, jön-
nek, ha hívjuk őket, de különösebb 
kapcsolatunk nincs velük. Magyaror-
szágon a rendőrség együtt dolgozik a 
polgárőrökkel. Ez óriási különbség” 
– vont párhuzamot Fórika Tibor. 

Nem csak a közbiztonságra fi gyelnek a polgárőrök
• A gyergyótekerőpataki polgárőrök kapták, de az egész 
falut szolgálja az a gépkocsi, amelyet a magyarországi  Or-
szágos Polgárőr Szövetség ajándékozott számukra. 

Az autókat Budapesten vehették át
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