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A megvalósítás a következő lépés
Klímabarát programmal nyert Európai Klímasztár díjat Marosvásárhely
• Marosvásárhely 
nyerte el az Európai 
Klímaszövetség idei 
díját, a Változtasd 
meg a jövőt – Change 
the future –  projekt 
keretében. A verseny-
be közel 1800 város 
kapcsolódott be, eze-
ket előzte meg, főleg a 
fiataloknak köszönhe-
tően, Marosvásárhely.

A N T A L  E R I K A

A végéhez érkezett és sike-
resnek is bizonyult a Fó-
kusz Öko Központ által 

kezdeményezett kétéves program, 
hiszen dicsőséget hozott a város-
nak. A résztvevői 24 klímabarát 
tevékenység közül választhatták 
ki a számukra legmegfelelőbbet. 
Hajdú Zoltán vezető, aki a romá-
niai részvételt irányította, a Szé-
kelyhonnak elmondta, a Változ-
tasd meg a jövőt projekt nyertese 
tulajdonképpen a város, azok a 
marosvásárhelyiek, akik bekap-
csolódtak a tevékenységbe.

Pontokba szedve

„Sok ember összedolgozott ezért a 
díjért, ami egy kaput nyitott meg, 
most a városon a sor, hogy éljen e 

lehetőséggel és további megoldá-
sokat kezdeményezzen és hajtson 
végre, hogy Marosvásárhelynek 
élhető klímája legyen” – tekintett 
előre Hajdú Zoltán, aki azt is hozzá-
fűzte, hogy zömében fi atalok vettek 
részt a tevékenységekben. Ezek kö-
zött a kerékpáros közlekedést emel-
te ki a Fókusz Öko Központ vezetője, 
illetve a helyi termelők által előállí-
tott termékek fogyasztását, az ener-
giatakarékos égők használatát a 
hagyományos villanyégők helyett, 
helyi boltokban történő bevásár-
lást, helyi és szezonális gyümöl-

csök és zöldségek fogyasztását, ve-
zetékes víz használatát, a műanyag 
csomagolóeszközök mellőzését.

A résztvevők, köztük több közép-
iskolás is, például a Pedagógiai Lí-
ceumból vagy a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceumból, egyetemi hallgatók, 
a Dimitrie Cantemir, a Sapientia, az 
orvosi diákjai, a 24 javasolt klíma-
barát tevékenységbe bekapcsolód-
va a program internetes felületén 
pontokat gyűjtöttek a városnak, az 
1791 város közül a legtöbbet Maros-
vásárhelynek, amely így elnyerte 
az Európai Klímaszövetség Cli mate 

Star (Klímasztár) díját, amellyel a 
legjobb helyi éghajlatvédelmi fej-
lesztéseket, tevékenységeket díjaz-
za immár kilencedszer az 1800 eu-
rópai település hálózata.

Bár a kétéves program a végé-
hez ért, a Fúkusz Öko Központ to-
vábbra is a fenntarthatóságért, az 
élhető környezetért kampányol, 
arra biztatva mindenkit, hogy helyi 
termékeket fogyasszon, a lakhelyé-
hez közeli kisboltban vásároljon, 

műanyag reklámszatyor helyett 
vászontáskát használjon bevásár-
láshoz, fogyasszon csapvizet, kí-
mélje a környzetét, használjon 
energiatakarékos elektro-
mos eszközöket. Idén Ma-
rosvásárhely mellett még 
öt országból (Ausztria, Né-
metország, Magyarország, 
Olaszország és Svájc) 15 te-
lepülés kapott Klímasztár 
díjat. A díjjal a legjobb helyi 
éghajlatvédelmi tevékenységeket 
jutalmazza immár kilencedszer az 
1800 európai település hálózata. 

A vezetékes víz napi 
fogyasztásra való használata is 
értékes pontokat ért
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ISZLAI KATALIN

A Csíki-medencébe látogatott 
tegnap Tánczos Barna minisz-

ter és Barabási Antal Szabolcs ál-
lamtitkár (előbbi tulajdonképpen 
itthon járt, hiszen Csíkszentkirá-

lyon lakik). Körútjuk első 
állomásaként megláto-
gattak egy húsmarhate-
nyésztéssel foglalkozó 
kisgazdát, ezt követően 
tájékoztatót tartottak a 

helyi gazdáknak, majd egy 
polgármesteri megbeszélés sze-
repelt a programban, ezt követte 
a tusnádi sajtótájékoztató. Utána 
ellátogattak a Mezőgazdasági Kifi-
zetési és Intervenciós Ügynökség-

hez (APIA), a körút utolsó állomá-
saként pedig egy felcsíki gazdánál 
tartottak teleplátogatást.

Pályázati lehetőségek

Mint a sajtótájékoztatón Barabási 
Antal Szabolcs elmondta, a Hargita 
megyei gazdákban egy különös amb-
íciót lát, ami jól fog jönni a következő 
időszakban, amikor jelentős támoga-
tásokat igényelhetnek. A különböző 
pályázatok által lehívható támogatá-
sok összértéke 2,8 milliárd euró lesz. 
Ennek leosztása még nem végles, de 
az biztos, hogy lesz pályázat például 
fi atal gazdák számára, illetve meg-
lévő telepek korszerűsítésére, infra-
struktúrára is lehet majd támogatást 
igényelni. Emellett kedvező változás 
Hargita megye számára, hogy kü-

lön pályázatokkal élhetnek majd a 
síkvidéki és a hegyvidéki gazdák, 
így utóbbiak nem fognak háttérbe 
szorulni. A pályázati lehetőségek és 
a kritériumok várhatóan körülbelül 
egy hónap múlva jelennek majd meg 
a minisztérium honlapján. Az állam-
titkár kiemelte: a gazdák segítséget 
kérhetnek tőlük, meghívásukra bár-
mikor, akár hétvégén is a térségbe 
látogatnak.

Problémákat okozó hódok

Tánczos Barna a sajtótájékoztató 
második felében arra is kitért, hogy 
a gazdákkal tartott megbeszélé-
sen környezetvédelmi, erdészeti és 
mezőgazdasági témák is terítékre 
kerültek. Egyebek közt felmerült a 
növekvő hódpopuláció problémája, 
ami egyre nagyobb gondot jelent a 

térségben, mivel már több tíz hektár-
nyi területet hódítottak vissza a me-
zőgazdaságtól. A miniszter szerint 
keresik a megoldást erre a problé-
mára, ennek kapcsán elkészült egy 
felmérés a megyei hódpopulációval 
kapcsolatosan. A tanulmány kie-
lemzése után a populáció védelme 
mellett meghatározzák majd azo-

kat a területeket, amelyek a hódok 
számára tiltott övezetekké válnak 
annak érdekében, hogy ne veszé-
lyeztessék az utakat, a vasutat vagy 
egyéb létfontosságú infrastruktúrát. 
A hódok által elzárt lecsapolóárkok 
kitakarítása érdekében továbbá tár-
gyalásokba kezdenek a mezőgazda-
sági minisztériummal.

„Különös ambíció van a Hargita megyei gazdákban”
• Pályázati lehetőségekről és a hódok által okozott 
problémákról beszélt Tusnádon tartott tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi 
és erdészeti miniszter, valamint Barabási Antal Sza-
bolcs mezőgazdasági és vidékfejlesztési államtitkár.

Csíkszéken tartott egyeztetéseket Tánczos Barna 
miniszter és Barabási Antal Szabolcs államtitkár
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