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134 lejbe kerül a járdán parkolás

Ponty- és harcsatelePítés a nagy-küküllőn

Udvarhelyen engedték szabadon a kishalakat

hírfolyam

> Villanyáram Vadasmezőn. Elkészült 
Korond község Vadasmező nevű falurészének 
közvilágítási rendszere, a hálózatot tegnap avat-
ták fel. A Hargita Megye Tanácsa és Korond 
önkormányzata által finanszírozott munkálat 
összértéke 335 270 lej, amiből a megyei ta-
nács 275 270 lejt, Korond pedig 60 000 lejt 
különített el a költségvetéséből. A munkálat 
során a megyei tanács hozzájárulásából 4300 
méter hosszú alacsonyfeszültségű villanyvezeték 
készült, három transzformátort és 102 villany-

oszlopot állítottak fel, amelyek Vadasmezőn 16 
családot juttatnak vezetékes villanyáramhoz. A 
helyi tanács önrészéből a terveket és az engedé-
lyek kiállítását finanszírozták.

> XV. Szejke Szépteremtő Kaláka. Az 
Udvarhelyszéki Népművészek Egyesülete július 
9–18. között szervezi meg a XV. Szejke Szép-
teremtő Kalákát – az alkotótábort, melynek 
megnyitójára szombaton a székelyudvarhelyi 
Művelődési Házban került sor, a héten ha-
gyományos helyén, a Szejkefürdőn tartják. A 
résztvevők vasárnap Mesterségek útja cím alatt 

szakmai kiránduláson vehettek részt, majd teg-
nap elkezdődött az alkotómunka. Az egyesület 
ezúttal is számos szakágat nevesített: a táborba 
jelentkezők népi hímzés, fafaragás, bútorfestés, 
csomózás, nemezelés, gyöngyfűzés, csuhé- és 
vesszőfonás, viseletkészítés, csipkeverés, szövés 
és fonás témakörökben képezhetik, tökéletesít-
hetik tudásukat. A tábor ideje alatt szakelőadá-
sokra, különböző szórakoztató rendezvényekre 
is sor kerül, a táborban készült alkotásokat pedig 
július 18-án, hétfőn délután hat órakor a Műve-
lődési Házban mutatják be. A tábort Hargita 
Megye Tanácsa, Székelyudvarhely önkormány-

zata, a Communitas Alapítvány, a Művelődési 
Ház, a Famos Rt., az Ikos Conf Rt., a Cimbora 
Ház és a Móra Ferenc Általános Iskola támo-
gatja, az 1979-ben alakult Udvarhelyszéki Nép-
művészek Egyesületéről pedig tudni kell, hogy 
céljuk a tárgyalkotó népi kultúra hagyományai-
nak és értékeinek felkutatása, ápolása és terjesz-
tése, valamint az utánpótlás-nevelés, illetve a 
Székelyudvarhelyen és környékén tevékenykedő 
népi alkotók összefogása. Az egyesület tevé-
kenységei közé tartozik a mesterségbemutatók, 
műhelylátogatások, tanulmányi kirándulások, 
szakmai előadások és alkotótáborok szervezése. 

Újabb telepítési akciót hajtott 
végre a nagy-küküllő Vadász és 
sporthorgász egyesület horgá-
szati alosztálya: ezúttal 50 000 
pontyivadékot és 1500 kishar-
csát engedtek szabadon a nagy-
küküllő udvarhelyi szakaszán. 

M. L. F.

Udvarhelyi horgászberkek-
ben gyakran hallani lehet 
idősebb horgászoktól olyan 

régi történeteket, amelyeknek fő-
szereplői a Nagy-Küküllő hatalmas 
harcsái, falánk csukái és kapitális 
pontyai voltak, mára viszont ezek 
a halfajok a különböző kártékony 
emberi tevékenységeknek (is) kö-
szönhetően szinte teljesen eltűntek 
a folyóból. A témában jártas szak-
emberek azt mondják, napjainkra a 
természetnek nem maradt annyi ere-
je, hogy regenerálja saját magát, vagy 

ha mégis, az emberek gyakran meg-
gátolják ezt az önújuló tevékenysé-
get, így a természetet óvók számára 
nem maradt más megoldás, mint az 
őshonos fajok mesterséges telepítése. 
Az elmúlt években a Nagy-Küküllő 
Vadász és Sporthorgász Egyesület 
számos alkalommal hajtott végre 
telepítéseket, leginkább a hegyi vi-
zekben, melyeknek köszönhetően 
sikerült például a sebes pisztráng 
populációit fenntartani, feljavítani. 
A téma kapcsán egyesületi szinten 
az a döntés született, hogy ezt a te-
vékenységet folytatni kell, és a síkvízi 
fajokat is gyakrabban kell telepíteni.

Mint megtudtuk, a paduc- és 
a domolykóállomány szépnek, jó-
nak mondható, viszont a harcsa és 
a ponty esetében már nem ilyen 
rózsás a helyzet, ezért a Nagy-
Küküllő Vadász és Sporthorgász 
Egyesület e két halfaj pótlásába 

kezdett. Nem kevesebb mint 50 
ezer pontyivadékot és 1500 kis-
harcsát szereztek be a szentpáli 
halgazdaságtól, amelyeket a Nagy-
Küküllő udvarhelyi szakaszán en-
gedtek szabadon. Az egyesület a 
későbbiekben is szeretne hasonló 
telepítéseket végrehajtani ezekből a 
fajokból, és – mint közlik – ameny-
nyiben megbizonyosodnak, hogy 
sikerül számottevő ponty- és har-
csaállományt kialakítani, más fajok 
telepítésére (csuka, süllő) is sort 
kerítenek. A Nagy-Küküllő halfa-
unája amúgy igencsak változatos: 
a felsőbb, hegyvidéki szakaszokon 
nagy számban található pénzes pér, 
fejes domolykó, paduc, sőt sebes 
pisztráng, pataki szajbling és peté-
nyi márna is, az alsóbb szakaszokon 
pedig rózsás márna is él, igaz, sokan 
azt mondják, a folyó ma már nagy-
ságrendekkel szegényebb, mint tíz-

tizenöt évvel ezelőtt. Az egyesület 
különben évekkel ezelőtt lezárta a 
horgászok elől a folyó Udvarhely 

központi szakaszát, az eredmény 
pedig beszédes: újból látni halakat 
a Nagy-Küküllő ezen részén is.

Június végi soros ülésén döntött 
úgy székelyudvarhely Városi taná-
csa, hogy ráerősít a törvényre, és 
megtiltja a városközpontban a gép-
járművel járdán történő megállást, 
állomásozást. a tiltó táblákat már 
megrendelte a polgármesteri hiva-
tal, a közlekedésrendészek pedig 
figyelmeztettek: ők büntetnek, és 
134 lejes csekkel „jutalmazzák” a 
szabálytalankodókat. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Miután az önkormányzat 
elfogadta az arra vonat-
ko zó határozatot,  a vá-

ros háza meg is rendelte a gépjár-
művek járdán történő megállását 
tiltó táblákat egy szakcégtől, így a 
tervek szerint augusztusban azok 
ki is kerülhetnek az érintett járda-
szakaszokra: a Kossuth Lajos, a II. 
Rákóczi Ferenc, a Bethlen Gábor 
és a Városháza tér gyalogos felüle-
teire – mondta el tegnap lapunk-
nak Ülkei Zoltán, a polgármesteri 
hivatal városgazdálkodási osztá-
lyának vezetője. Az intézkedéssel 
nemcsak a gyalogosokat, hanem a 
kerékpárosokat is igyekszik védeni 
a hivatal, hiszen nem ritka, hogy 
egy-egy járdára felparkoló autó mi-
att a biciklisek számára felfestett 
sávon sem lehet közlekedni, a fő cél 

tehát az, hogy legalább a városköz-
ponti övezetben megszüntessék a 
szabálytalan parkolást.

Ioja Viorel, a városi rendőrség 
közlekedési osztályának a vezetője 
ezzel szemben úgy vélekedik, nem 

lett volna szükség egy ilyen helyi ha-
tározat meghozatalára, hiszen a járdán 
történő parkolást törvény rendezi. Ez 

kimondja, hogy csak olyan esetekben 
engedélyezett a megállás gyalogosok 
számára kialakított felületeken, ha 
legkevesebb egy méter széles haladási 
felületet hagynak a járdán a gyalo-
gosoknak. Ioja szerint elég lett volna 
tiltó táblákat kihelyezni, nem sok ér-
telme volt a törvényre ráerősíteni. A 
közlekedésrendészeti vezetőtől azt is 
megtudtuk, a tilosban parkolókat a 
rendőrség munkatársai büntethetik 
meg, a vonatkozó törvény pedig az azt 
megszegők számára büntetéseket is 
előír: 48 órán belül 134 lejt kell fizet-
nie a szabálytalankodónak.

A városi tanács tagjai kissé más-
képp gondolkodnak: hamarosan to-
vább bővítik a büntetések tárházát, 
hisz mint arról már korábban beszá-
moltunk, a tervek szerint kerékbilin-
csek fognak kattogni Udvarhely köz-
ponti, fizetéses parkolási övezeteiben. 
A polgármesteri hivatal jelenleg várja 
az árajánlatokat a munkát kivállalni 
szándékozó szakcégektől, illetve az is 
meglehet, hogy ha nem kapnak elő-
nyös ajánlatot, akkor elektronikus köz-
beszerzésen hirdetik meg a kerékbilin-
cselést. Nem mellékes, hogy majd a fi-
zetéses helyeken jegy nélkül parkolók 
büntetését végző szakcég munkatársai 
is felhelyezhetnek kerékbilincseket a 
járdán parkoló autókra, így a szabály-
talankodók akár kettős, rendőrségi és 
bilincses büntetést is kaphatnak. 

Szabálytalanul állomásozó autó Székelyudvarhely központjában. Drága parkolás  fotó: máthé lászló ferenc

Haltelepítés a Nagy-Küküllőn. Mesterséges beavatkozás  fotó: máthé lászló ferenc


