
A szarvasbőgés idején nagyon 
kiszámíthatatlanok a vadak

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD
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M egkezdődött a szarvasbő-
gés, vagyis a nagyvadak 
párzási időszaka, így a 

megszokottnál is óvatosabban kell 
közlekedni, hiszen bármikor kiu-
gorhatnak az autók elé az ilyenkor 
kiszámíthatatlan, több száz kilog-

rammos állatok – fejtette ki 
lapunknak Mărmureanu-Bí-
ró Leonárd, a Nagy-Kükül-
lő Vadász és Sporthorgász 
Egyesület igazgatója. „Ál-
talában nem is lehet látni 
a szarvasokat, ám ilyenkor 

nagyon kiszámíthatatlanok-
ká válnak. Egy ilyen ütközés akár 
halálos is lehet az autóban utazók 
számára, hiszen egy kifejlett hím 
szarvas 300 kilo grammos is lehet” – 
fogalmazott a szakember.

Többen is jöhetnek

Az igazgató hangsúlyozta, szar-
vasbőgés idején nemcsak éjszaka, 

hajnalban, esetleg szürkületkor 
kell az útra kiugró vadakra számí-
tani, hanem napközben is. Ezt mi 
sem tanúsítja jobban, mint hogy 
az elmúlt napokban már történt is 
ilyen jellegű baleset Kisgalambfal-
va közelében, ahol dél környékén 
ütöttek el egy szarvast.

Fontos tudni azt is, hogy rendsze-
rint először a szarvastehenek kelnek 
át az úttesten és a bikák zárják a sort. 
„Egy csordában akár 20–50 vad is 
lehet, tehát ha megpillantunk egy 
jószágot, akkor azt nagy valószínű-
séggel több is fogja követni, ezért ne 
induljunk azonnal tovább” – magya-
rázta Mărmureanu-Bíró Leonárd. 

Ha megtörtént a baleset

Amennyiben minden óvatosság elle-
nére mégis elütöttünk egy szarvast 

és épségben átvészeltük a balese-
tet, azonnal tárcsázni kell a 112-es 
segélyhívó számot. Semmiképp se 
próbáljuk meg elvonszolni az útról a 
sérült állatot, ugyanis előfordulhat, 
hogy még életben van, így komoly 
sérüléseket okozhat.

Az igazgató arra is kitért, hogy 
az idén módosított törvények értel-
mében a vétkes sofőrt terhelik az 
autóban keletkezett károk, ameny-
nyiben a baleset vadakra fi gyelmez-
tető közlekedési tábla közelében 
történt. Mindemellett az elpusztult 

állat értékét is meg kell téríteni 
az illetékes vadászegyesületnek. 
Utóbbi összeg jelenleg 6000 euró, 
mivel vadászidénye van a szarva-
soknak, más időszakokban viszont 
12 ezer eurót állapítanak meg a jog-
szabályok, legyen szó bikáról, te-
hénről vagy borjúról. Amennyiben 
az érintett útszakaszon nem volt 
kihelyezve vadakra fi gyelmeztető 
tábla, az anyagi károkért az út ügy-
kezelője perelhető, ugyanakkor az 
elpusztult állat értékét is nekik kell 
megtéríteniük. 

Az elütött vadért fi zetni kell
A szarvasbőgés időszaka van: érdemes óvatosan közlekedni az utakon
• Nemcsak éjszaka, hanem napközben is érdemes 
figyelmesen vezetni, hiszen párzási időszak van a szar-
vasoknál. Az elütött nagyvadakért idéntől több ezer 
eurónyi kártérítést kell fizetniük a gépjárművezetőknek.

A N T A L  E R I K A

Az európai uniós vissza nem téríten-
dő összeg 135,47 millió lej, a Maros 

megyei önkormányzat önrésze pedig 
hat és fél millió lej. Ebből a pénzből 
nem csupán a földcsuszamlások miatt 
megrongálódott út szerkezetét hozzák 
helyre és aszfaltozzák le, hanem két 
hidat és két vasúti átjárót is rendbe 
tesznek, valamint az út mentén lévő 
átereszeket és az útkereszteződéseknél 
található 123 mellékút csatlakozását is 
rendezni fogják. A tervben szerepel to-
vábbá 29 autóbusz-megálló korszerűsí-
tése, valamint egy két és fél kilométe-

res bicikliút megépítése is. A kivitelező 
cég képviselője, Daniel Scurtu mérnök 
szerint az útszakasz megerősítésére a 
legjobb műszaki megoldásokat alkal-
mazzák, így egy 16 km-es szakaszon 
már idén leterítik az első réteg aszfal-

tot. „Kiegészítő geológiai felméréseket 
is végeztünk, hogy minden felmerülő 
problémára megtaláljuk a megoldást. 
Egy elég nagy, mintegy 2800 
méteres szakaszon meg kell 
erősítenünk az út alapjait, 
mivel ez a rész földcsuszam-
lásos terület” – fogalmazott 
a szakember. Mivel a héten 
már elkezdődött a vámosgálfalvi híd 
felújítása, a három és fél tonnánál na-
gyobb járművek nem közlekedhetnek 
azon az útszakaszon.

Régóta várt útkorszerűsítés kezdődött el
• A Kis-Küküllő mentén élők régi vágya valósul meg: 
felújítják a Nyárádtő–Mikefalva–Dicsőszentmárton 
útszakaszt. A munkálatokat a 2014–2020 közötti Regio-
nális Operatív Program keretében nyert támogatásból, 
közel 142 millió lejből végzik el.

Folytatódó útfelújítások
Befejeződött Csíkszeredában az észak–dél irányú elkerülő út aszfal-
tozása, a harmadik réteget is elterítették az úttesten, véglegesítve 
egyúttal a Brassói úttal való találkozásnál kialakított körforgalmat. 
A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az útfestést, néhány 
apró javítást kell még elvégezni, illetve kihelyezni a végleges forgalmi 
táblákat. Az elkezdett beruházások közül a Zsögöd utca 1305 méteres 
hosszúságú, a lovardától a Natúr lakópark bejáratáig terjedő szaka-
szán is közeleg a munkálatok befejezése, az utolsó 100 méteren dol-
goznak az alapozással. Ezt követi az aszfalt alapréteg leterítése ezen 
a szakaszon, majd a kopóréteg elterítése a felújítás alatt álló teljes 
utcarészen. Felújítás történik a Csobotfalvához tartozó Agyagfalván 
is, a Kájoni János utca felső részén, amelyet ezekben a napokban 
aszfaltoznak. Ott is két réteg aszfalt kerül az előkészített útalapra, az 
elsőt hétfőn terítette el a kivitelező. Következik az aknatetők szintre 
emelése és a szegélykövezés. Végéhez közeledik a városközponti 
sétálóutcához közeli Lejtő utca felújítása: a felső végén sorompóval 
lezárt, 121 méteres utcát kockakővel burkolta a kivitelező, két oldalán 
pedig facsemetéket ültettek. A sorompón túl csakis az ott lakók, 
illetve a Petőfi Sándor utcai vendéglátó egységekhez árut szállítók 
hajthatnak be gépkocsival.
A Hunyadi János utcában, a Nest kiskereskedelmi központ előtti 
körforgalomtól a Márton Áron utcáig szintén leterítették az utolsó asz-
faltréteget is, ott festés és járdaburkolás következik – közölte a pol-
gármesteri hivatal. Szintén a nyári útkarbantartás részeként a Nárcisz 
sétány egyik mellékutcájának felújítása is befejeződött, a sportpálya 
közelében, az egykori garázsok helyén aszfaltozott parkolóhelyek 
létesültek. Következik a Mérleg utcai tömbházak közötti belső udvar 
aszfaltozása, előtte viszont ott esővíz-elvezető rendszert kell építeni.

• RÖVIDEN 

Elkezdődött a 142 millió lej értékű munkálat
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