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EGYEDI KEZDEMÉNYEZÉS: ÚJ RAGADOZÓHAL-ÉLŐHELYET LÉTESÍTENEK GYERGYÓBAN

Visszatelepítenék a pisztrángokat
A Gyergyószentmiklóson át-
folyó Békény-patak felső sza-
kaszaiban már évtizedek óta 
nem él pisztráng. Egy egyedi 
kezdeményezés azonban 
újra a ragadozó hal élőhelyé-
vé változtatná a patak felső 
szakaszát. Ha itt beválik, a 
példa ragadós lehet.
» GERGELY IMRE

R engeteg oka van annak, 
hogy kipusztult a pisztráng 
a Békényből és más gyer-

gyószéki vizekből, a folyama-
tot a természet önmagában nem 
képes visszafordítani. Emberi 
segítséggel azonban ez megvaló-
sulhat – ezen dolgozik a gyergyó-
szentmiklósi Dianim Egyesület. A 
patak Gyergyószentmiklós feletti 
szakaszán már hét zúgót, azaz kis 
vízesést alakítottak ki a mederbe 
helyezett fatörzsekből, és a pro-
jekt lezárásáig 20 ilyen készül 
összesen. Ezek a fakitermelések 
okozta zavarosságot, hordalékot 
fogják fel, némileg csillapítják 
a patak sebességét, búvóhelyet, 
nyugalmat talál a pisztráng, és 
oxigénnel is dúsul a víz – magya-
rázza Farkas Attila, a szervezet 

titkára, a projekt tudományos 
koordinátora. A víz minősége, 
kémiai összetétele megfelel most 
is a hegyi patakok csúcsragadozó-
jának, hiszen a patak mentén több 
pisztrángtenyészet is működik. 
A projektet a bukaresti kormány 
főtitkársága keretében működő 
Fenntartható Fejlődés Főosztály 

karolta fel, ennek vezetője, Bor-
bély László nemrégiben sajtótá-
jékoztatón ismertette a tervet. Az 
élőhely újrateremtésére közel 70 
ezer lejt fordítanak. A több hóna-
pos előkészületi folyamat után 
készültek el az első vízlépcsők, és 
a projekt zárásaként – várhatóan 
október 27-én – telepítik a patakba 

a 2000 piros pettyes sebes piszt-
rángot. Veress Csaba, a szervezet 
elnöke elmondta, amióta elkezd-
ték a munkát, több megyéből, 
más hegyvidéki településekről is 
érdeklődtek a kezdeményezésük 
iránt – amiről úgy tudják, hogy az 
első ilyen az országban. Amennyi-
ben beválik az elképzelésük, és 
évek múlva megerősödő, gyara-
podó pisztrángállomány él majd a 
Békényben, máshol is követni fog-
ják a példát. Sokat számít, hogy 
az 1996–1998-as széltörés után 
megindult nagymértékű erdőki-
termelés ma már környezetbará-
tabb módon zajlik. Korábban elő-
fordult, hogy a patakok medrében 
húzatták a kivágott rönköket, de 
ma járműveken hozzák le a hegy-
ről, így kevésbé ártanak a vizek-
nek. Farkas Attila, aki egyébként a 
Sapientia egyetem oktatója, az er-
dőmérnöki szak programfelelőse, 
azt tervezi, hogy ha lesz további 
támogatás, az egyetem eszközeit, 
erőforrásait felhasználva követ-
ni fogják a pisztrángpopuláció 
alakulását. A betelepítés után a 
csendőrség ügyel majd arra, hogy 
az orvhalászok ne tegyenek kárt 
az állományban. Idővel, megfele-
lő szabályozás mellett horgászni 
is lehet itt, bővítve a vidék turisz-
tikai kínálatát is.

Zúgókat alakítottak ki a Békény-patakban, hogy tisztább legyen 
a pisztrángok élőhelye
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Adótörlesztés 
fi zetőállomásokon

Csak előzetes időpontkéréssel 
lehet adót és illetéket fi zetni 

a marosvásárhelyi városházán, 
de alternatív megoldásként a vá-
rosszerte 29 helyszínen található 
önkiszolgáló fi zetőállomáson, 
úgynevezett SelfPay-en keresztül 
is törleszteni lehet. A járvány 
terjedése miatt a városban több 
korlátozó intézkedés lépett élet-
be, ezek egyike, hogy nem lehet 
besétálni és adót, illetéket fi zet-
ni, hanem előzetesen időpontot 
kell kérni a városháza honlapján 
feltüntetett program segítségével. 
A vásárhelyi adófi zetők jelentős 
hányada online fi zeti ki az adókat 
és illetékeket, a járványidőszak-
ban pedig tovább nőtt azok szá-
ma, akik éltek ezzel a lehetőség-
gel – számolt be Szövérfi  László, 
a városháza adóügyi osztályá-
nak vezetője. SelfPay rendszer 
működik több nagyáruházban, 
üzemanyagtöltő állomásoknál, 
de kihelyeztek egyet-egyet a 
városházára és a lakosság-nyil-
vántartó hivatalba is. Ezeknél 
bankkártyával és készpénzzel 
is lehet fi zetni. A fi zetőállomá-
sok beolvassák a vonalkódos 
számlákat, de be lehet vezetni 
a személyi számot is, és ennek 
alapján ki lehet fi zetni a helyi 
adót és illetéket. De nemcsak ez 
fi zethető ki, hanem a büntetések, 
az útlevél és személyazonossági 
igazolvány elkészítésének díja is.
(Simon Virág)




