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KOVÁCS ATTILA

A védettnek minősülő hódok 
legutóbb akkor hívták fel 
magukra a fi gyelmet, ami-

kor idén tavasszal faágakkal zár-
ták el a 2007-ben leürített csíksze-
redai Suta-tó gátjának kifolyóját, 
majdnem teljesen feltöltve ezzel a 
tározót. A vízügyi szakemberek be-
avatkozása nyomán a víz kifolyt, a 
tónál most helyreállítási munkálat 
kezdődik. Abos Gábor, a Râmnicu 

Vâlcea-i központtal műkö-
dő Olt Vízügyi Igazgatóság 
igazgatója az esettel kapcso-
latban azt mondta, a tó le-
ürítésekor nem éltek hódok 
a területen, és várhatóan a 

helyreállítás után sem lesz-
nek, mert mély lesz a víz. Viszont a 
vízügyiek számára a Olt és mellék-
vizei környékén évek óta problémát 
jelent a fákat elrágó és gátakat építő 
állatok tevékenysége. „Meg kellene 
határozni a prioritásokat, emiatt vi-
tában vagyok a Környezetvédelmi 
Minisztériummal is” – említette az 
igazgató, aki szerint az Olt vízgyűj-
tő medencéjében jelenleg több mint 
270 hódgát van feltérképezve. „Nem 

tudjuk, mi lesz az utólagos munká-
latokkal, amelyeket el kellene vé-
gezni, mert az árvízvédelmi létesít-
ményeket karban kell tartani. Nem 
lehet az, hogy gátak szakadnak el 
emiatt” – jelentette ki, példaként 
egy Kovászna megyében nemrég 
történt esetet hozva fel, ahol nagy 
esőzések nyomán a hódok tevé-
kenysége miatt árvízveszély volt, 
szivárgott a töltés. Hozzátette, a 
vízügyiek igyekeznek beavatkozni, 
minden helyszín esetében kérik a 
karbantartási munkálatok engedé-
lyeztetését.

Felmérték az állományt

Jelentős mezőgazdasági területek 
elárasztása is az egyik következ-
ménye a hódgátak megjelenésé-
nek a patakokban, illetve vízelve-
zető csatornákban. Ezt tavasszal 
Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter is egyre nagyobb gond-
nak nevezte, mivel a hódok már 

több tíz hektárnyi területet hódí-
tottak vissza a mezőgazdaságtól 
Hargita megyében. Akkor az is 
elhangzott, hogy keresik a meg-
oldást a problémára és elkészült 
egy felmérés a Hargita megyei 
hódpopulációval kapcsolatosan. 
Erről Domokos László, a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség igazgatója azt mondta, az 
összesítés szerint a megyében 121 
élőhelyet azonosítottak, ahol hód-
várak vannak, ennek alapján 358-
ra becsülték a hódpopulációt. Fel-
csíkon például harminc hódvárat 
térképeztek fel, de Gyergyószéken 

és a megye északibb részén is van 
belőlük, egészen Borszékig, Udvar-
helyszékről viszont jóval kevesebb 
az észlelés.

A cukorrépára is rákaptak

A csíkszentmártoni határban mint-
egy két hete észlelték, hogy a hódok 
elkezdték jelentősebb mértékben 
fogyasztani a cukorrépát – erről Ke-
resztes Vencel, a csíkszentmártoni 
Burgabotek Mezőgazdasági Társu-
lás vezetője beszélt kérdésünkre. 
„Most már legalább két hektárról 
megették egy harminc hektáros 

parcellán. A szentmártoni és cseke-
falvi patakokból járnak ki, a Fiság-
ban is vannak hódok, de ott nincs 
a közelben cukorrépa” – számolt be 
az igazgató. Védekezni nem tudnak 
a kártevők ellen, mert túl nagy a 
parcella. Keresztes szerint tízezer 
lejes tételekben kellene befektetni 
ahhoz, hogy megfelelő hosszúságú, 
2,5 kilométeres kerítést építsenek, 
amely megvédi a termést a hódok-
tól. Kérdésünkre azt is elmondta, 
minden alkalommal, ahogy a kár 
értéke növekedik, jegyzőkönyvet 
készítenek, és kártérítési igényt 
nyújtanak be az illetékesekhez.

Beavatkoznának a hódváraknál
Árvízvédelmi létesítményeket is veszélyeztetnek a rágcsálók

Búcsú Jakab Mártától
Életének 76. évében, súlyos 
betegség következtében júli-

us 12-én elhunyt Jakab Márta 
újságíró, szerkesztő, a Krónika 
olvasószerkesztője. 1946-ban 

született Szatmárnémetiben, Jakab 
Antal (1914–2000) újságíró, közíró 
lányaként, bátyjának, K. Jakab 
Antal (1942–2007) irodalomkriti-
kusnak, esszéírónak, újságírónak, 
szerkesztőnek ugyancsak jól cseng 
a neve a szakmában. Talán nem 
meglepő, hogy Márta is ezt a pályát 
választotta. Középiskolai tanulmá-
nyait Szatmárnémetiben végezte, 
Kolozsváron érettségizett, majd a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
magyar nyelv és irodalom sza-
kán szerzett oklevelet 1969-ben. 
Ugyanebben az évben helyezkedett 
el első munkahelyén újságíróként, 
a Hargita napilapnál Csíkszeredá-
ban, majd 1971-től Bukarestben 
folytatta az Előre napilap belső 
munkatársaként, riportereként 
1987-ig. Jakab Márta ezt követően a 
Dolgozó Nő társadalmi-politikai és 
kulturális folyóirat belső munka-
társa lett Kolozsváron, majd a lap 

rendszerváltást követő utódjának, 
a Családi Tükörnek szerkesztője, 
főszerkesztője 1992-től megszű-
néséig. Rövid ideig az Erdélyi 
Gazda főszerkesztését is vitte. A 

Krónikának – kisebb megszakítás-
sal – 1999-es alapításától munka-
társa volt. Olvasószerkesztőként 
azt a nemzedéket és mentalitást 
képviselte, amelyet mindenekelőtt 
igényesség és szakmai alázat 
jellemez, e téren is sokat tanulhat-
tunk tőle. „Apám, drága, ez itt egy 
nagy katyvasz. Úgy kell fogalmaz-
ni, hogy azt mindenki megértse” 

– mondogatta Márta sokszor a 
kollégáknak. Akikkel – főleg az 
igénytelenebbekkel, figyelmetle-
nebbekkel – szemben nem egyszer 
volt szigorú, türelmetlen, viszont a 
slendriánul odavetett szöveg vagy 
egy-egy tárgyi tévedés fölötti mél-
tatlankodása mögött mindig a job-
bítás szándéka húzódott. Legyen 
szó alany és állítmány egyezteté-
séről, helyes mondatszerkezetről, 
kulturális, közéleti kérdésekről, 
Márta mindig eligazítást nyújtott, 
akár a főszerkesztőnek is… 2002-
től a Kriterion Könyvkiadó szerkesz-
tőjeként is tevékenykedett, több 
tucat könyvet gondozott, illetve 
korrigált. A Kincses Kolozsvár 
Kalendáriuma köteteinek olvasó-
szerkesztője volt, szerkesztette a 
Száztizenegy vers antológiasoroza-
tot, Király László költő köteteit. És 
még hosszan sorolhatnánk gazdag 
szerkesztői, lektori munkásságát. 
Lapcsaládunk fájó szívvel búcsúzik 
szeretett munkatársától. Nyugodj 
békében, kedves Márta!

Rostás Szabolcs

• Az elszaporodott hódállomány számos problémát 
okoz már évek óta Hargita megyében, főként az Olt 
és mellékvizei mentén. Nem csak a mezőgazdasági 
területeket árasztja el a hódgátak miatt felgyűlő víz, 
az állatok az árvízvédelmi munkálatokat, töltéseket 
is veszélyeztetik. Legutóbb kiderült, hogy a cukorré-
pát is pusztítják.

A hódok saját igényeik szerint alakítják 
a környezetet, de ez nem csak kárt, 
veszélyt is jelent 

▸  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Útjavítás forgalmi akadályokkal

Folyamatban van a csíkszeredai Hunyadi János utca egy szakaszának 
újraaszfaltozása. A nyári útkarbantartás részeként a tűzoltóság épülete és 
a Szentlélek utcai körforgalom közötti részen terítenek el új aszfaltréteget, 
miután a régit eltávolítják – folytatva a korábbi években végzett munká-
latokat. Mivel a beavatkozás félpályás útlezárással is jár, az autósoknak 
várakozásra, torlódásokra is fel kell készülniük ezen az útvonalon, a 
forgalmat jelzőlámpa irányítja.

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




