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„Az erdészeti gyakorlat azt mutat-
ja, hogy a széltörések visszatérő 
jelenségként veszélyeztetik erdeink 
épségét. Ezért tavaly egy törvény-
tervezetet iktattam a széltörések 
okozta károk orvoslására, ezt emel-
te be 2020 szeptemberében a par-
lamenti szakbizottság az erdészeti 
törvénybe. Gyakorlatilag a héten 
közvitára bocsátott program a szél-
döntött területek újraerdősítését cé-
lozza. Az erdősítést célzó program 
lehetővé teszi az önkormányzatok, 
köz- és magán-, illetve jogi szemé-
lyek (például közbirtokosságok) 
tulajdonában lévő területek újra-
erdősítését” – nyilatkozta Tánczos 
Barna környezetvédelmi miniszter.

Már idén elindul

A részletekkel kapcsolatosan el-
mondta, a Környezetvédelmi Alap 
erdősítést szorgalmazó vissza nem 
térítendő támogatási programjának 
célja az erdősítésre fordítható támo-
gatás által a kibocsátott üvegházha-
tású gázok mennyiségének csökken-
tése a természetes (magán) és jogi 
személyek, illetve az önkormányza-
tok köz- és magántulajdonban lévő, 
időjárási viszontagságokat szenve-

dett, széldöntött területeinek újraer-
dősítése által. A Környezetvédelmi, 
Vízügyi és Erdészeti Minisztérium 
készíti el az erdősítésre szoruló terü-
letek listáját és az ezek erdősítéséhez 
szükséges költségvetést. A Környe-
zetvédelmi Alapból fi nanszírozott 
munkálatokat az Erdészeti Felügye-
lőség fogja kifi zetni az erdészetek-

nek, amelyek elvégzik a területek 
beültetését. A támogatható költségek 
közé tartoznak a csemeteültetési és 
az utógondozási munkálatok, a ter-
vezés ellenértéke, továbbá a faanyag 
eladási és kitermelési értéke közti 
különbözet, abban az esetben, ha az 
eladási ár kisebb, mint a kitermelésé. 
A munkálatok költségeinek becslését 

az erdészetek végzik. A közvita ideje 
alatt megjegyzéseket, javaslatokat 
várnak, majd azok beemelése után 
véglegessé válik a jogszabály, és vár-
hatóan már másfél-két hónap múlva 
élhetnek a program adta lehetősé-
gekkel az érdeklődők. Jó tudni, hogy 
a 2021-es év során elvégzett munká-
latok is támogathatók lesznek.

További tudnivalók

A program menetrendjével kapcso-
latosan azt is megtudtuk, hogy a 
fi nanszírozás a Környezetvédelmi 
Alap és a szaktárca között megkötött 
szerződés alapján történik. A támo-

gatott munkálatokat az erdészetek 
közbenjárásával és az erdészeti őrség 
jelenlétében veszik át. Az igazoló do-
kumentációt az erdészetek készítik 
el, valamint ezt követően nyújtják be 
jóváhagyásra az erdészeti őrséghez, 
és utána terjesztik a szaktárca elé. Az 
elvégzett munkákra vonatkozó doku-
mentációk jóváhagyása után a szak-
tárca egy elszámolási kérelmet küld 
a Környezetvédelmi Alapnak. Az 
utóbbi által támogatott minden visz-
szatérítési kérés esetében ellenőriz-
ni fogják, hogy a környezetvédelmi 
minisztérium kifi zette-e az előző ké-
réseket az erdészeti felügyelőségek-
nek, akiknek az a feladatuk, 
hogy leosszák az összegeket 
az erdősítési munkálatokat 
elvégző erdészeteknek. Egy 
projekt akkor minősül be-
fejezettnek, ha az erdősített 
területen a csemeték elérik az 
előírások által megszabott kort (fe-
nyőfa esetében ez 80 centiméteres 
magasságot jelent). A minisztérium 
koordinálásával nyomon követik a 
viszontagságos időjárás sújtotta er-
dősített területeket, és valahányszor 
szükséges, a támogatási szerződésbe 
foglalt összeg kiegészíthető, amíg a 
Környezetvédelmi Alap erre szánt 
költségkerete ezt megengedi. A tá-
mogatási szerződést, amely később 
a szaktárca és a Környezetvédelmi 
Alap között meghosszabbítható, tíz 
évre kötik meg.

A Hargita megyei erdőkben gyakran okoz 
jelentős károkat a szélsőséges időjárás. 
Az új erdősítési program segítséget jelenthet
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H I R D E T É S

• Közvitára bocsátották a Környezetvédelmi Alap erdősítést szorgalmazó vissza nem 
térítendő támogatási programjának útmutatóját. A várhatóan másfél-két hónap múlva 
induló kezdeményezésnek köszönhetően a csemeteültetési és az utógondozási munkála-
tok, a tervezés ellenértéke, továbbá a faanyag eladási és kitermelési értéke közti külön-
bözet is támogatható lesz abban az esetben, ha az eladási ár kisebb, mint a kitermelésé.

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

A templomtorony javításával kezdő-
dött el a felújítási folyamat tavaly 

ősszel, majd a téli időszakban a belső 
munkálatokra helyezték a hangsúlyt, 

vagyis egyebek mellett kicserél-
ték a villanyhálózatot, kijaví-
tották a vakolatot, és a festés 
is megtörtént – emlékezett 
vissza Pitó Zsolt református 
lelkész. Mint mondta, voltak 
változtatások is az eredeti 
tervhez képest, hiszen a fű-
tést villanyárammal szeret-

ték volna megoldani, ám ez 
túl bonyolultnak bizonyult, így végül 
a hőszivattyús rendszer mellett dön-
töttek. Utóbbi a padlózat padok alatti 

részén fogja sugározni a meleget, így 
nem változik a templom arculata sem. 
Biztonsági és anyagi okokból le kellett 
mondaniuk a lassanként elmozduló 
torony talapzatának megerősítéséről 
is, ám ezt azzal a feltétellel tették, hogy 
az elkövetkező tíz évben folyamatosan 
fi gyelni fogják az épületrész mozgá-
sát. A lelkipásztor azt is közölte, hogy 
jelenleg a templom külső részének fel-
javításán dolgozik a kivitelező, lassan 
pedig ott is befejeződik a munka. 

Térrendezés, újdonságok

Az épület belsejében hátralévő mun-
kálatokat – padlózat kialakítása, 
lámpatestek cseréje stb. – sorolva 
újdonságként Pitó Zsolt arra is kitért, 
hogy a toronyban két szobát fognak 
kialakítani, ahová a szülők beülhet-

nek majd kisbabáikkal az istentisz-
teletek idején. „Igyekszünk egy kissé 
baba- és kismamabaráttá válni” – je-
gyezte meg a lelkipásztor. Hozzátette, 
a felújítás során régi, diákok által be-
vésett falfi rkákat is találtak az épület 
falain, így egy történeti kiállítás be-
rendezésén is gondolkodnak. Hátra-
van még ugyanakkor a templomhoz 
tartozó külső rész területrendezése, 
melynek részeként térkövezni fognak 
és padokat is elhelyeznek. Noha Pitó 
Zsolt sem szívesen válik meg az épü-
let mellett található idős fenyőfáktól, 
sajnos a kivágásuk mellett kellett dön-
teniük, mivel veszélyessé váltak. Ezek 
ugyanis túl közel vannak a templom-
hoz, egyrészt rávezetik a vizet annak 

falaira, valamint gyengítik az alapot, 
másfelől könnyen kidőlhetnek vihar 
idején. Már be is szerezték a szüksé-
ges engedélyeket az egyház terüle-
tén lévő fák kivágásához. Ugyan-
akkor terveik között szerepel, hogy 
gömbkőriseket ültetnek a fenyőfák 
helyére, amelyek könnyebben gon-
dozhatók, lombkoronájuk is alakít-
ható. „Egy környezetbarát közösségi 
tér kialakításában gondolkodunk” 
– fogalmazott a lelkész. A magyar 
kormány, Hargita Megye Tanácsa, 
Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala, a bukaresti vallásügyi ál-
lamtitkárság és a hívek által támo-
gatott felújítás reményeik szerint 
már idén ősszel be fog fejeződni.

Templomfelújítás után tereprendezés: az idős fák kivágására készülnek
• Ősszel befejeződhet a Székelyudvarhely belvárosában 
lévő református templom felújítása, amelynek munkála-
tait tavaly kezdték el a magyar kormány támogatásával. 
Hamarosan térrendezés következik, melynek részeként ki 
fogják vágni a veszélyesnek ítélt idős fenyőfákat.

Gömbkőriseket fognak ültetni 
a kivágott fenyők helyére
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Fókuszban a széldöntött területek
Erdősítést szorgalmazó vissza nem térítendő támogatási program indul




