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• Noha csak két hét 
múlva kezdődik a 
szarvasok párzási idő-
szaka, már most sok 
nagy testű vad téved az 
utakra, ezért a vadá-
szok óvatosságra intik 
a sofőröket. Már csak 
azért is érdemes vi-
gyázni, mert ha a sza-
kaszon ki van helyezve 
a vadakra figyelmez-
tető közlekedési tábla, 
akkor a keletkezett kár 
mellett az elütött állat 
értéke is az autóveze-
tőt terheli.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

S zeptember 15-étől egy hó-
napon át tart a szarvasok 
párzási időszaka, amikor a 

vadak a megszokottnál is kiszá-
míthatatlanabbak, így könnyen 
kiugorhatnak az autósok elé, ezért 
nem árt óvatosabban vezetni – hív-
ja fel a fi gyelmet Mărmureanu-Bíró 
Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület igazgatója. 
Mint mondta, érdemes fi gyelmesen 
vezetni az addig hátralévő időszak-
ban is, mivel már most kezdenek 

óvatlanabbá válni a szarvasok, már 
történtek is balesetek emiatt.

Tévhitekről

Az igazgató szerint az esti és az éj-
szakai órákban különösen érdemes 
fi gyelni, hiszen akkor aktívabbak a 
több száz kilós vadak. Rávilágított 
arra is, hogy tévhit, miszerint csak 
az erdős vagy éppen a gabonával 
beültetett részeken bukkanhatnak 
fel hirtelen az úton a vadak: ez va-
lójában bárhol megtörténhet. Ha 
egy szarvas átmegy az úton, akkor 
nem elég csak lassítani és átenged-
ni, hiszen társai is követhetik. „Az 
a legbiztosabb, ha megállunk az 

autóval, és csak akkor haladunk 
tovább, ha az már biztonságos. Én 
is így teszek” – hangsúlyozta Măr-
mureanu-Bíró.

A vadért is fizetni kell

A szakember arra is felhívta a fi -
gyelmet, hogy az utak ügykezelői 
szinte mindenhol kihelyeztették a 
vadakra fi gyelmeztető táblákat, így 
balesetkor senki sem fogja megté-
ríteni a sofőr autójában keletkezett 
kárt. Sőt, amennyiben a vad elpusz-
tul, a balesetet okozó személy köte-
les kifi zetni a vadásztársaságoknak 
az állat eszmei értékét. Ez 6000 

euró vadászidényben – hímek ese-
tében szeptember 1-je és december 
31-e között, tehenek és borjak eseté-
ben szeptember 1-je és február 15-e 
között –, azon kívül pedig az 
említett összeg duplája. Az 
igazgató senkinek sem ta-
nácsolja, hogy megpróbál-
ja megközelíteni a sebzett 
vadat, mivel előfordulhat, 
hogy az félelmében támad-
ni fog. „Egyszerűbb meg-
előzni a problémát és óvatosan 
vezetni, hiszen maga az autó sofőr-
je és utasai is jelentős sérüléseket 
szenvedhetnek, ha egy több száz 
kilós vaddal ütköznek” – szögezte 
le Mărmureanu-Bíró Leonárd.

Hiába várunk kártérítést
Kezdődik a szarvasok párzási időszaka, óvatosságra intik a sofőröket

 Jó tudni. Busás összeget kell 
fizetni az elütött szarvasért

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  PÁL ÁRPÁD

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A z előző városvezetés törekvései 
révén az Európai Unió Regio-

nális Operatív Programjában (POR) 
nyertek 200 ezer eurós támogatást 

a Homoródfürdőn elkép-
zelt élményfürdő tervei-
nek elkészítésére – jelezte 
lapunknak Lőrincz Csaba 
szentegyházi polgármester. 
Mint mondta, tisztségbe ke-
rülése után folytatták le a 
közbeszerzési eljárást, amit 

egy bukaresti cég nyert meg. 
Folyamatban van a helyszínen lévő 
régi, leromlott állapotban lévő diák-
tábori épületek elbontása, a terület 
jogviszonyát ugyanakkor már ezt 
megelőzően sikerült tisztázni.

Medencék, csúszdák

A komplexumot közel egy hektáros 
területen tervezik létrehozni, aminek 
több mint a fele beépíthető. Három 
kültéri és egy beltéri medencét kép-
zeltek el, hat csúszdát szerelnének 
fel, lenne wellnessrészleg, valamint 
külső és belső sporttevékenységek 
lebonyolítására alkalmas helyiségek. 
Szeretnék hasznosítani a környéken 
lévő borvizeket is, ám ezt egy három-
éves vizsgálatnak kell megelőznie, 
aminek érdekében már megtették a 
szükséges lépéseket. Jelenleg nincs 
gázhálózat Homoródfürdőn, ez a töb-
bi turisztikai egységen kívül a komp-
lexum fűtése szempontjából is fontos 
lenne, így szeretnének megoldást ta-
lálni a problémára. Ebben egyébként 
nagy segítségükre van Antal Lóránt 
szenátor, akivel folyamatosan egyez-

tetnek. A terveknek egyébként jövő 
májusra kell elkészülniük, ezután pe-
dig forrást kell keresni a kilencmillió 
euróra becsült beruházásra. Éppen 
ezért Lőrincz szerint még évek fog-
nak eltelni a konkrét megvalósításig. 
„Szerencsére jó a viszony a tervező-
vel, komolyan veszi a munkáját, így 
reméljük, hogy megfelelő ütemben 
halad majd a munka” – jelentette ki 
a polgármester.

Turizmusfejlesztés

Lőrincz Csaba szerint a helyi turiz-
must elsősorban a szolgáltatások 

bővítésével, nem pedig szálláshelyek 
megnyitásával lehet fejleszteni. Ezt a 
célt szolgálja az aktuális projekt is. 
„Úgy gondolom, hogy nálunk egy, a 
Madarasi Hargitán létesített sípálya-
rendszerrel, illetve egy élményfürdő 
létrehozásával lehet a leghatéko-
nyabban bővíteni a turisztikai szol-

gáltatásokat. Ezek a beruházások 
ugyanakkor nagyon lassan térülnek 
meg, ezért is kell bevállalja az ön-
kormányzat” – fogalmazott. Hosszú 
távon egyébként azt tervezik, hogy 
megvalósulása után a szentegyházi 
önkormányzat fogja üzemeltetni az 
élményfürdőt.

Kilencmillió eurós beruházásban gondolkodnak
• Nagy alapterületű, beltéri és kültéri medencékkel, csúszdákkal ellátott élményfür-
dőt építtetne Homoródfürdőn a szentegyházi önkormányzat – már el is kezdődött a 
kivitelezési terv elkészítése. A megvalósítás ugyanakkor még évekbe telik, hiszen a 
dokumentumok összeállítása után az építkezéshez is támogatást kell szerezniük.

Az élményfürdő látványterve. Már készül nek 
a dokumentációk a megvalósításhoz

▸  FORRÁS: SZENTEGYHÁZA POLGÁRMESTERI  HIVATALA

Lebontják, újjáépítik 
Helyszűke miatt kénytelen 
lebontani a székelyudvarhelyi 
Kossuth Lajos utca 29. szám 
alatti ingatlanját a református 
egyház. A szomszédságában 
hamarosan induló munkálatok 
helyszínéhez csak így férhetnek 
hozzá zavartalanul. Mint Zörgő 
Noémitől, a városháza sajtószó-
vivőjétől megtudtuk, az épület a 
református egyház tulajdonában 
van, és bontásra, valamint épí-
tésre szóló engedély alapján dol-
goznak ott. Ehhez a református 
egyház a műemlékvédelmi en-
gedélyt is megkapta. Az ügyben 
megkerestük Kató Bélát, az Er-
délyi Református Egyházkerület 
püspökét, aki elmondta, valóban 
végeznek ilyen munkálatokat 
ott, de végleges átalakításról, 
arculati változtatásokról nincs 
szó. A Benedek Elek Pedagógiai 
Líceum gyakorlóiskolája mögötti 
területen épül majd fel a Baczka-
madarasi Kis Gergely Reformá-
tus Kollégium sportcsarnoka, 
valamint az elemi tagozatosok-
nak szánt új épület, ám abból az 
irányból, lejtős területről lévén 
szó, nagyon problémás volna 
építkezni – magyarázta. Két 
telket is megvásárolt az egyház 
a tervezett építkezés közvetlen 
szomszédságában, egyik a Ba-
róti Szabó Dávid, a másik pedig 
a Kossuth Lajos utca felől van. 
Az építkezésből származó földet 
viszont csak a Kossuth utca 
felől lehet elhordani, a másik 
utca ugyanis ehhez túl keskeny. 
„Ezért volt szükség rá, hogy ezt 
az oldalt kinyissuk. Kihordják 
a  földet, utána visszaépítünk 
mindent úgy, ahogy volt, tehát 
semmi olyan jellegű módosítás 
nem történik ott, amely a belvá-
ros utcaképét megváltoztatná” – 

tette hozzá Kató Béla. 
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