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Eltűnő régi szeméttelepek
REKULTIVÁCIÓ Ötmilliárdos projekt indul majd a régióban
Az észak-magyarországi régió 
36 településén 38 hulladékle-
rakó rekultivációja kezdődik 
a nyáron – jelentette be a He-
ves Megyei Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Társulás 
vezetője, Habis László. A 230 
ezer lakost érintő projekt ke-
retében, melynek kivitelezé-
sét a Közgép Zrt. által vezetett 
Érsek-kert Konzorcium nyerte 
el, közel 800 ezer négyzetmé-
ternyi terület rekultivációját 
végzik el. A közel 5 milliárdos 
programról Csaba Dénes pro-
jektmérnök elmondta: a régi, 
mára lezárt hulladéklerakók 
potenciális szennyezőforrások. 
Hármat teljesen felszámolnak, 
tíz lerakó esetében kétütemű, 

huszonötnél együtemű, vég-
leges rekultivációt végeznek: 
a hulladéktestet a lehető leg-
kisebb területre összerende-
zik, majd tömörítik. Ezután 

szigetelőréteget alakítanak 
ki, amelynek köszönhetően a 
csapadékvíz nem juthat a hul-
ladék belsejébe. A munka vár-
hatóan 2014-ben fejeződik be.
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Lehetőség a természeti 
erőforrások kiaknázására
VIdéKfEjLEszTés A Bükk-Mak 
Leader Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatójával, dr. Nagy Jó-
zseffel tárgyalt a napokban dr. 
Gondos istván, a Heves Megyei 
Közgyűlés vidékfejlesztésért 
felelős tanácsnoka és Farkas 
Zoltán, a Heves Megyei Vál-
lalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke. A Bükk–Miskolc Térségi 
Leader Akciócsoport munka-
szervezetének vezetőjével a He-
ves megyei „MAKROViRKA” 
projektről ejtettek szót.

A Magyar Virtuális Makro-
hálózati Mérlegköri Klaszter 
megteremtette a lehetőségét, 
hogy a különböző fejlettségi 
szintű és méretű közösségek 

belépjenek a XXi. század leg-
nagyobb üzletébe: a természeti 
erőforrások, a nap, a szél, a víz, 
a környezeti hő és a biomassza 
villamos energetikai hasznosí-
tásába, tárolásába, elosztásába.

Dr. Gondos istván szerint 
mindez rendkívül komoly lehe-
tőséget jelent Heves megye szá-
mára. A megyei önkormányzat 
olyan települést keres, ahol ez a 
komplex mintaprojekt megva-
lósítható pályázati források se-
gítségével. Farkas Zoltán hoz-
zátette: megvizsgálják majd, 
hogy a projekt vagy egyes 
rész elemei finanszírozásában 
miként vehet részt az alapít-
vány saját kombinált mikrohi-
telprogramja révén. � n K. G.

Parkolóház: 
tovább csúszik 
a beruházás
uFolytatás az 1. oldalról

Az épület előtt három mozgás-
sérültparkoló-helyet is kiala-
kítanak. A mintegy 800 millió 
forintos beruházás idején is 
megmarad az autóforgalom 
a Zalár utcában, ám itt sem 
lehet majd parkolni, a rehabi-
litációban érintett területeken 
viszont a parkolóház átadásáig 
meghagyják ezt a lehetőséget.

A belváros közel ötmilliár-
dos rehabilitációjáról szóló tá-
mogatási szerződést tavaly írta 
alá Eger vezetése és a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség nevében 
eljáró NORDA képviselője. in-
nentől 24 hónap van a projekt 
megvalósítására. � n K. G.

Amatőr színjátszók 
a teátrumban
EGER A Bródy sándor szín-
kör ma este 6 órakor áll 
közönség elé a Gárdonyi 
Géza színházban. Az elmúlt 
évben alakult, óvónőkből 
álló tizenkét tagú társulat a 
Kocsonya Mihály házassága 
című XiX. századi népi szín-
művet adja majd elő. �n T. O.

Diáknappal 
búcsúztatták az évet
KIsKÖRE Huszonötödik alka-
lommal rendezték meg az 
általános iskolában a Vásár-
helyi Diáknapot. A köszön-
tők után a hiphop tanszak, 
majd a társastánc tanszak, 
végül a néptánc tanszak 
vizsgaelőadását tekinthették 
meg az érdeklődők. Voltak 
kézilabda- és focimérkőzé-
sek is, míg a tűzzománc tan-
szak kiállítást rendezett az 
éves munkáiból. � n sZ. R. 

Erdélyben jártak 
a hatvani diákok
HATVAN A Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. által meghir-
detett  Határtalanul elneve-
zésű pályázaton erdélyi útra 
nyert csaknem egymillió 
forintos támogatást a Kos-
suth Lajos Általános iskola 
30 hetedik osztályos diákja 
és három pedagógusa. A 
csoport sok-sok élménnyel 
tért haza a tanulmányútról. 
Egyebek között megtekin-
tették Mátyás király lovas 
szobrát Kolozsváron, Bolyai 
Farkas és János szobrát 
Marosvásárhelyen, a paraj-
di sóbányát, a csíksomlyói 
kegytemplomot, s megkoszo-
rúzták Tamási Áron sírját 
Farkaslakán. � nT. O.
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Olvassunk, ha 
nincs más út!
ÚGYNEVEzETT villámcsődü-
lettel hívta fel az idei egri 
könyvheti megnyitó a figyel-
met arra a sokak által ter-
mészetesnek gondolt tényre: 
olvasni jó. Bárki csatlakoz-
hatott, egy könyvvel a kezé-
ben felléphetett a bazilika 
lépcsőjére, ahol két percen 
keresztül együtt olvastak 
a flashmobozók. szép ellen-
pontja volt ez mindannak, 
amit maga az olvasás jelent 
a hétköznapokban. 
MAGÁNYos tevékenység. Ha 
akarjuk, menekülés a való-
ság elől; ha akarjuk, módsze-
re a való jobb megértésének. 
Az viszont kétségtelenül 
igaz: már régen megbuktak 
azok a jóslatok, amelyek a 
Gutenberg-galaxis végét jó-
solták meg nekünk.
ÍGY VAN ez még akkor is, ha 
manapság, a modern könyv-
olvasók korában könnyű-
szerrel vihetünk akár tíz 
könyvet is magunkkal anél-
kül, hogy ezzel jelentősen 
megterhelnénk a táskánkat. 
igaz, akkor is, ha az internet 
korában akár a számítógép 
monitorja előtt ülve is egész 
regényeket olvashatunk 
el. Meg is teszik sokan. Én 
ugyan nem szívesen fogok 
olvasásba a monitor előtt, ha 
egy gépelt oldalnál hosszabb, 
amibe fogtam. Ez nem csak 
nosztalgia. Nem a papír, a 
könyv illata miatt kötöttem a 
hagyományos könyvvel örök 
barátságot. Persze ezért is, 
de nem ez a valódi ok. Nyom-
tatva más a szöveg – olyas-
mit is felfedezek benne, amit 
a képernyőn nem. Persze 
nem ez a lényeg.
HANEM Az, hogy olvassunk! A 
példával pedig tovább adhat-
juk gyermekeinknek ezt a 
csodás menekülési lehetősé-
get, ha elegük van már a va-
lóságból. Nem kell hozzá más 
egy jó könyvön kívül, mint 
a szárnyaló fantázia. Valljuk 
be, manapság nagy szüksé-
günk van erre a szökőútra. 
Kalandra fel!
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GUTI 
RITA

VAN VéLEMéNYE? ÍRjA MEG!
velemeny@hevesmegyeihirlap.hu

Vigyázz, SMS-t küld a rönk!
fALoPÁs Műholdas nyomkövető segít elfogni a fatolvajt az Egererdőnél

A kitermelt fába rejtett chip-
pel, GPS-es nyomkövetővel 
is védi az egri Egererdő Zrt. 
a területén kitermelt fát a fa-
tolvajoktól. A próbaüzem si-
keres volt.

Guti Rita

2011 nyarán tesztelte először az 
Egererdő Zrt. a nyomkövetős fa-
védelmi rendszert, majd az első 
tapasztalatok után a gyártóval 
egyeztették, hogyan lehet még 
hatékonyabbá tenni. Módosítá-
sok, szoftverfrissítés után ősz-
szel, a tűzifaszezonban a pró-
baüzemet is megtartották. si-
keres volt. Annyira, hogy míg 
2010-ben 25 millió forintos ká-
ra volt a cégnek a falopásokból, 
2011-ben már csupán 9 millió.

– Azt azért túlzás lenne ál-
lítani, hogy kizárólag a kiter-
melt farönkökbe rejtett chipek 
és a kamerás figyelőrendszer 
hozadéka a falopások csökke-
nése – mondta Dobre-Kecsmár 
Csaba, a cég erdőgazdálkodási 
és természetvédelmi osztályve-
zetője. – Ez több tényező együt-
tes hatása, de ez is hozzájárult, 
hiszen a felsőtárkányi erdészet 
területén a nyomkövető jóvol-
tából tetten is értünk egy fa-
tolvajt. Néhány köbméternyi 

fával fogtuk el, de az ő szám-
lájára több száz ezer forintnyi 
értéket képviselő fa volt felró-
ható. Ennek ellenére a módszer 
költségessége miatt ezt inkább 
megelőzésként, elrettentésként 
alkalmazzuk. A tolvajok nem 
tudhatják, hogy melyik farakat-
ban van nyomkövető, viszont a 
lehetőség, hogy így elfoghatjuk 
őket, talán visszatartó erővel 
bír. Az viszont tény, hogy a cég 
75 ezer hektárnyi erdejében 90 
kerületvezető erdész folyama-
tosan jelen van, figyeli az erdőt. 
Három éjjellátó kamerával, va-
lamint a sorompórendszerrel is 
nehezítjük a tilosban járók dol-
gát. A kamerákat forgalmas er-
dei csomópontokban helyezzük 
el, erdei és közutak találkozá-

saihoz. A szerkezetek mozgás-
ra kapcsolnak be, és jelet kül-
denek egy operátornak. Gondot 
jelentett, hogy a rendszer a vad-
állatok mozgására is jelzett. Ép-
pen ezért egy indukciós hurkot 
építettünk be az utakba, így a 
kamerák most már csak fémes 
mozgásra kapcsolnak be. Keve-
sebb így a téves riasztás, és el-
lenőrizni tudjuk az illegálisan 
a terepen mozgó quadokat és 
krosszmotorokat is – tette hoz-
zá Dobre-Kecsmár Csaba. 

A büntető törvénykönyv mó-
dosítása, mely felemelte a sza-
bálysértési összeghatárt, nem 
feltétlenül hatott pozitívan a fa-
lopások számának csökkenésé-
re. Hiszen korábban 20 ezer fo-
rint érték eltulajdonítása felett 

már nem szabálysértés, hanem 
bűncselekmény volt a lopás szi-
gorúbb büntetéssel. Most 50 
ezer forint az értékhatár. Egy 
2010-es törvénymódosítás vi-
szont hatékony eszközt adott 
a rendőrök kezébe. Korábban, 
ha tetten értek valakit, a nála 
talált eszközöket csupán lefog-
lalni lehetett. Ma már el lehet 
ezeket kobozni. Meg is lett a fo-
ganatja! Az ózdi területen, ahol 
a legaktívabbak a fatolvajok, 
volt olyan időszak, hogy a rend-
őrség udvara tele volt az elkob-
zott eszközökkel. Ennek valódi 
visszatartó ereje van.

– szükség is van erre – tet-
te hozzá az osztályvezető –, 
hiszen megtévesztő az ellopott 
fa 9 milliós értéke. Ennél sok-
kal nagyobb kárt okoztak a 
tolvajok, hiszen lábon álló fá-
kat vágtak ki és szállítottak el. 
A kár számításánál tűzifaér-
téket ve hetünk figyelembe, a 
természetvédelmi értéket nem.

GYorSSzAVAzáS
�n Érdemes nyomkövetővel 
védeni az erdő fáit?

szavazzon hírportálunkon  
ma 16 óráig: 

HEoL.hu
A szavazás eredményét következő 
számunkban közöljük.

Jócskán van mit pakolniuk az erdészet dolgozóinak. A legmodernebb technika is segíti a fatolvajok elleni harcot az Egererdőnél.

GPS segíti a fatolvajok tetten érését
A CHIPET a kitermelt farönkbe 
rejtik, mégpedig olyan techniká-
val, hogy felületes szemlélőnek 
nem tűnik fel. A rönk végéről 
lefűrészelnek egy korongot, ez-
után fúrják meg a fát, helyezik 
el benne a jeladót, és illesztik 
vissza a levágott részt. Ha vala-
ki megmozdítja az így megjelölt 
rönköt, a rendszer szöveges üze-
netet küld a kerületvezető er-
dész mobiltelefonjára, és mű-

holdas helymeghatározó segít-
ségével pedig követik a fa útját. 
Könnyebb így lefülelni a tolvajo-
kat. Ugyanakkor a módszer ah-
hoz túlságosan drága, hogy 
minden farakatba ilyent helyez-
zenek. Szoftverrel együtt egy 
ilyen rendszer telepítése mint-
egy 300 ezer forint. Igencsak 
irreális lenne minden farakás-
ba telepíteni, valószínűleg nem 
hozná be az árát.Orbán Balázs szülőhelyén
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