
Továbbra is a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász 
Egyesület ügykezelésé-

be tartozik a folyó Székelyud-
varhely és Héjjasfalva közötti 
szakasza, erre már a nyár vé-
gén megkötötték a szerződést 
– közölte egy tegnapi sajtótájé-
koztatón Mărmureanu-Bíró Le-
onárd, a szervezet igazgatója. 
Mint mondta, ez alól csak a fo-
lyó Nagygalambfalva közelében 
lévő része képez kivételt, azt 
ugyanis egy bukaresti egyesü-
let felügyeli.

Felmérik a helyzetet

Mărmureanu rámutatott ,  
2020 februárjáig el kell ké-
szülniük a Natura 2000-es ter-
mészetvédelmi területen lévő 
folyószakasz és a hozzá tartozó 
árterület üzemtervével. Ennek 
részeként szakcégek segítsé-
gével felmérik a Nagy-Küküllő 
élővilágának helyzetét, térképet 
készítenek a védett terület pon-
tos behatárolása érdekében, 
illetve a természetvédelmi hi-

ányosságokat is megvizsgálják. 
Különös hangsúlyt fektetnek 
a nem őshonos állatfajok ál-
tal gyakorolt környezeti hatás-
ra, valamint a veszélyeztetett 
fajok védelmére. Utóbbi kate-
góriában a vidrát, háromfajta 
denevért, a sárgahasú unkát, a 
tarajos és az alpesi gőtét, a pe-
tényi márnát, a szivárványos 
öklét, a kőfúró csíkot és a tompa 
folyamkagylót említette. Lénye-
ges a víz minőségének vizsgá-
lata is, akárcsak a zeteváraljai 
tározóból kiengedett víz miatti 
folyószint-ingadozások hatásá-
nak dokumentálása. Egy állan-
dó vízkibocsátást szeretnének 
meghatároztatni az élővilág vé-
delme érdekében.

A készülő tanulmányokkal 
összhangban óvintézkedéseket 
fognak életbe léptetni – szögezte 
le az igazgató, hozzátéve, hogy 
több tájékoztatót is tartanak 
majd a környezettudatosság, il-
letve az élővilág megismerteté-
se jegyében. Az így összegyűjtött 
hivatalos adatok azért is fonto-
sak, mert ha szennyezéseket, 
vízingadozást vagy egyéb rend-
ellenességeket észlelnek, ak-
kor a bíróságon is bizonyítani 

lehet az okozott kárt – magya-
rázta Mărmureanu. Kijelentette, 
a környezet védelme nemcsak 
egyesületüknek, de a helyi lako-
soknak, illetve a turistáknak is 
érdeke, hiszen mindenkinek jó, 
ha egy kellemes, élménydús kör-
nyezetben kapcsolódhat ki.

Fellépnek a vízszennyezés ellen

A vadász- és horgásztársulat 
sajtótájékoztatóján több erdé-
szet, polgármesteri hivatal, az 
udvarhelyi helyi rendőrség, va-
lamint civil szervezetek képvi-
selői is részt vettek. Az UTCA 
egyesület elnöke, Magyari La-
jos a Küküllőbe befolyó szenny-
v i z e k  m e g s z ü n t e t é s é n e k  
lehetőségéről érdeklődött. Sze-
rinte még a szennyvíztisztítók 
sem működnek rendesen, ami 
nagy kárt okoz a folyó élővilágá-
ban. Mărmureanu kijelentette, 
nekik is az a legfontosabb, hogy 
egyáltalán ne folyjon szenny-
víz a Küküllőbe, de még sokat 
kell küzdeni ennek eléréséért. 
Azzal viszont nem értett egyet, 
hogy nagy problémák lenné-
nek a szennyvíztisztító állo-
mások többségénél. Ha valahol 

mégis vannak gondok, szerinte 
a környezetvédelmi hatóságot 
kell kérdőre vonni – az egyesü-
letnek ugyanis nincs lehetősé-
ge büntetni, legfeljebb negatív 
véleményezést adhat –, amely 
kibocsátotta a működési enge-
délyüket. Örömmel jelentette be 
ugyanakkor, hogy Bögözben is 
megkezdődik a hálózat, illetve 
a szennyvíztisztító megépítése, 
így lényegesen csökkennek a 
gondok. László Szabolcs, a helyi 
rendőrség vezetőjének kérdé-
sére azt válaszolta, a víz mi-
nőségéről pontosabbat csak az 
említett tanulmányok elkészül-
te után tud mondani.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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Szava járásáról, kedvenc kifejezé-
seiről ismerik föl barátai az embert. 
Nem az egyéni hangvételről, hanem az 
ismétlődő szófordulatokról. Nevelő-
apámtól tanultam meg ezt. Ahogyan a 
közmondásokat értelmezte. Például: 
aki korán kel, aranyat lel. Miért? Mert 
aki még korábban kelt, már elveszítette 
az aranyát… És aki rest, kétszer fárad: 
először önmaga, másodszor a mások 
által el nem végzett munka miatt. Na-
gyon jó mondásai voltak az etnikumok-
ról is, de nem merem azokat idézni, 
nehogy belém kössön valaki fajvédő. 
Zsidókról, cigányokról és románokról is 
voltak jó mondásai, de azokat sem me-
rem idézni. Mert a szó maga az ember. 
Egyik kedvenc diákom – aki tudta, hogy 
ateista vagyok – a templomot Ámen-
klubnak nevezte. És engem „mennyei 

tanár uracskának” szólított. Sajnos be-
teljesedett rajta átkom: mindenik non-
konformista diákomnak azt kívánom, 
hogy legyen tanár belőle. És ő az lett…

Kedves, tiszteletre méltó szomszédom 
híres kifejezése a szerénységre: nem 
rúgok a fingom után! Figyelembe vehető 
tanács: húzd meg magad a korlátaid 
között, ne kapaszkodj magasabbra, mint 
ahová fölértél. Ahogyan egy másik bölcs 
ember mondta: etető e tető! Vagyis elé-
gedj meg önmagad állapotával, ha neked 
ennyi elég. Aztán az udvarhelyi vicc-
mester képe villan elém, akitől barátja 
megkérdezte: és hogy van gyengélkedő 
anyósod? Mire ő boldogan válaszolt: 

– Anyósom olyan beteg, hogy le a 
kalappal! És ha megkérdezték e vicc-
mestertől, hogy van, nagyon nyersen 
válaszolt: úgy félig fa…ul! 

Egyszóval szavakból élünk, sza-
vakkal kommunikálunk. Szókincsün-
ket nemcsak olvasmányaink, hanem 
kommunikációs lehetőségeink is gya-
rapítják. Főleg ez utóbbiak az élőbe-
széd kincseivel. Például Romániában 
azért nincs antilop, mert itt mindenki 
lop, az aligazgatónők alig izgató nők 
– kivétel a miénk, aki nagyon föl tud 
izgatni a munkatervek elkérésével –, 
a teadélután azt jelenti, hogy te Adél 
után sündörögsz, a vasárnapi mise 
jelentése pedig, hogy vasárnap Imi se 
megy templomba. Szépséges magyar 
nyelvünk tele van szójátékok lehetősé-
gével, amit beszélni kedvelő művelői ki 
is használnak szófordulatokban. Mert 
szó fordul a tokban, játékos eszünk 
tokjában. De tojást nem eszünk tok-
jában…

Szókincsed a névjegyed
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Újabb tíz évre kötött 

szerződést a Nagy-

Küküllő Vadász- és 

Sporthorgász Egyesü-

let a folyó Székelyud-

varhely és Héjjasfalva 

közötti szakaszának 

ügykezelésére – ez a 

szakasz Natura 2000-

es természetvédelmi 

területen van. Egy teg-

napi sajtótájékoztatón 

elhangzott, hogy az 

egyesületnek 2020-ig 

üzemtervet kell készí-

tenie.

Hiányosságokat mérnek fel, környezetvédelmi intézkedéseket hoznak

Megóvnák a Nagy-Küküllőt
FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

FÁBIÁN 
LAJOS

Az üzemterv elkészíttetése, 
illetve az ehhez szükséges 
eszközök megvásárlása érde-
kében 1 438 221 lejért pályá-
zott sikeresen a Nagy-Kükül-
lő Vadász- és Sporthorgász 
Egyesület. A támogatás 85 
százalékát az európai uniós 
alapból, a többit a román ál-
lamtól kapták.

FIZETETT HIRDETÉS

FOTÓ: BARABÁS ÁKOS




