
hargitanépe2011. június 15., szerda | 5. oldal 

hírfolyam

> Találmányok, védjegyek, szabadalmak. 
A Székelyudvarhelyi Mikrovállalkozók Szövet-
sége Védjegy és szabadalom címmel holnap dél-
után 5 órától előadást szervez a Hagyomány-
őrzési Forrásközpontban. A szervezet vendége 
lesz Varga Gábor, az Országos Szabadalmi és 
Védjegy Hivatal vezérigazgatója, aki a Román 
Találmányi és Védjegy Hivatal (OSIM) műkö-
dését ismerteti, majd Adelina Stanciu Európai 
Szabadalom és Védjegy ügyvivő az iparjog-
védelemről ismertet hasznos információkat 

az érdeklődőknek. Előadását követően Antal 
István parlamenti képviselő, iparjogi szakértő a 
védjegy szükségességéről értekezik.

> Egészségre veszélyes tejtermékek a pia-
con. Bezárták a székelyudvarhelyi városi piacon 
található tejterméküzletet: az ott árult sajtban 
és ordában az élelmiszerbiztonsági igazgatóság 
munkatársai egy laboratóriumi vizsgálat során 
az egészségre veszélyes baktériumot találtak. Az 
üzletet a gazdák kérésére nyitják ki újra, de csak 
akkor, ha egymás után kétszer is negatív lesz a 
bevizsgáltatott termékek laboreredménye.

> Murányi Londonban. Murányi Sándor 
Olivér székelyudvarhelyi író (képünkön) Gyors-
posta címmel olvas fel kortárs magyarországi és 
erdélyi művészek társaságában a Londoni Ma-
gyar Kulturális Központban ma 19 órától. Az 
esten fellép még Szentmártoni János költő, a 
Magyar Írószövetség elnöke, Király Zoltán köl-
tő, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának ügyvezető 
elnöke, László Noémi költő, Erős Kinga iroda-
lomkritikus, valamint az író testvére, Murányi 
Tóni dalnok. A művészeket Molnár Ferenc-
nek, A Pál utcai fiúk megalkotójának unokája, 
Sárközi Mátyás mutatja be. A rendezvényt a 

Magyarok Angliai Szövetsége, a 6.3 Magazin, 
a Magyar Írószövetség, az Erdélyi Magyar Írók 
Ligája és az Erdély Magyar Irodalmáért Alapít-
vány közösen szervezte, házigazda Lindop Már-
ta, a MAOSZ elnöke.

Körkép
udvarhely

Több ízben is előfordult, hogy a 
Székelyudvarhely melletti kato-
naság lőteréről gyakorlatozás 
közben kilőtt golyó a légvonal-
ban négy-öt kilométerre talál-
ható patakfalvi portákon landolt 
– állítják a helybéliek. Noha a 
patakfalviak tavaly egy tyúk nya-
kát átfúró golyóban kézzel fog-
ható bizonyítékkal is szolgálnak, 
a kerekerdői 01165-ös katonai 
egységnél azt mondják, mindez 
puszta spekuláció, a lőtér bizton-
ságos.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A veszélyessé nyilvánított sep-
siszentgyörgyi lőtérről szó-
ló híreket nézve tárcsázta a 

Hargita Népe udvarhelyi szerkesz-
tőségét egy olvasónk: patakfalvi 
ismerőseitől hallotta, hogy hasonló 
gondok vannak a Székelyudvarhely 
melletti településen is, a kereker-
dői hegyivadász-alakulattól kilőtt 
golyók többször is a helybéliek 
portáján kötöttek ki. A patakfalvi 
származású Molnár István megke-
resésünkre határozottan állította: 
nem alaptalanok a híresztelések.

Golyó a tyúk nyakában
„Tavaly nyáron édesanyám ép-

pen jött előre a kertből, amikor az 
udvar közepén álló traktorról szeme 
láttára fordult le egy tyúk” – mesé-
li. Molnár Piroska néni természe-
tesen nem arra gyanakodott, hogy 
lelőtték az állatot, a traktor körül 
patkányt, görényt keresett. „Gyor-
san vizet forralt, megkopasztotta az 
állatot, s akkor látta, hogy a nyaka 
véres. Amikor elvágta a tyúk nya-
kát, akkor vette észre, hogy egy 
golyó fordul ki belőle. Amikor me-
sélte, akkor is alig akartuk elhinni, 
pedig ott volt a bizonyíték: a golyó” 
– emlékszik vissza az idős nő fia. A 
patakfalviak számára egyértelmű, 
hogyan került a lőszer a tyúkba: a 
furcsa eset időpontjában épp lőgya-
korlatot tartottak a „dombon túli” 
kerekerdői hegyivadász-alakulatnál. 
„Biztosan nem olyan veszélyes egy 
ilyen kóválygó golyó, mintha egy-
két kilométerről lőnék ki, de ahogy 
kioltotta a tyúk életét, ugyanúgy 
egy emberben is kárt csinál” – ér-
velt Molnár.

Patakfalván azt mondják, nem 
ez az első eset, hogy a légvonalban 
négy-öt kilométerre található ka-
tonai egység lőteréről „eltévedt” 
golyó borzolja a helybéliek idegeit. 
Volt példa arra is, hogy az ólom-
darab nagy koppanással Molnárék 
szomszédjának ajtófélfájába fúró-
dott, sőt egyszer a házban lévő ágy 
lábát találta el. Patakfalván arra is 
élénken emlékeznek, hogy egyszer 
egy faágra száradni kitett tejes-
kannán hatolt át egy golyó. „Hogy 
lőhet ilyen sután egy katona?” – 
kérdezi méltatlankodva Molnár 
István. A férfi azt mondja, azóta 
elhunyt édesapja egyszer kaszálás 
közben két ízben is hallott „valami 
suppanást, s ahogy lenézett a föld-
re, ott hevert két golyó”.

„Húzzanak védőfalat!”
A patakfalviak azt mondják, 

felőlük nyugodtan gyakorlatoz-
zanak, „lövöldözzenek” a kerek-
erdői – egyébként hivatásos – ka-
tonák, csak húzzanak valamiféle 
védőfalat a lőtér végére, hiszen 
„csak egy kicsi domb s néhány fa” 
állhat az eltévedt golyók útjába. 
„Nem kérjük a gyakorlatozások 

leállítását, csak azt, hogy mindez 
biztonságban történjen. Belegon-
doltak a következményekbe, mi 
történik akkor, ha kioltják egy 
ember életét? És ahogy a golyó 
végzett a tyúkkal, úgy szerintem 
egy emberrel is végzett volna. Na-
gyon veszélyes ez a dolog, főleg a 
mi portánkra nézve, hiszen a lőtér 
hatósugarában van a házunk. Szü-
leim annyiba hagyták az ügyet, 
öregségükre nem hiányzott egy 
ilyen jellegű kivizsgálás, sem pe-
dig a média zaklatása – annak 
idején egyszer a Pro TV-től is ki-
jöttek riportot készíteni. Kértünk 
kivizsgálást, a boldogfalvi rendőr-
ségnek is jeleztük az esetet, de az-
óta sem történt semmi. A katona-
ságnál állítják, ha el is jut egy-egy 
golyó a faluba, akkora távolságból 
nem tehet kárt semmiben, de a 
történtek ismeretében nagyon 
kétlem ezt” – mondja Molnár Ist-
ván. A panaszos szerint, ha az il-
letékes hatóságok végeznének egy 
alapos, minden részletre kiter-
jedő kivizsgálást, akkor minden 
bizonnyal balesetveszélyessé nyil-
vánítanák a lőteret, és „leállítanák 
a lövöldözést. Az azért mégis fel-

háborító, hogy az ember saját ud-
varán, sőt saját házában sem lehet 
biztonságban!” – méltatlankodik 
Molnár.

„Puszta spekuláció”
Természetesen Doru Aprodu 

őrnagy is hallott a pórul járt pa-
takfalvi tyúk esetéről, hiszen akko-
riban ő volt a 01165-ös kerekerdői 
hegyivadász-alakulat parancsnoka. 
„Puszta spekuláció az egész” – ál-
lítja, hiszen „egy szakértőkből álló 
csoport hagyta jóvá a kerekerdői 
lőtér működését, biztonságosnak 
nyilvánítva azt” – hangsúlyozza az 
őrnagy. Mint mondja, van egy biz-
tonsági határ is, ami nagyobb, mint 
a gyakorlatozás közben használt 
fegyverek normális hatótávolsága, 
a lőtér pedig teljes mértékben ele-
get tesz a legszigorúbb előírások-
nak is. Az őrnagy szerint a tyúkkal 
megtörtént eset után ismételten 
megvizsgálták a lőteret, s mivel 
biztonságosnak ítélték, folytatják 
a gyakorlatozást. „Ha ön katona-
viselt, akkor ugye ön sem hiszi el, 
hogy egy tyúknyakba fúródott go-
lyó ott is marad?” – kérdezett vissza 
az alakulat egykori parancsnoka.

Semmi baja, cSak a Nyaka véreS

Patakfalván kötnek ki a lőtéri golyók?

Katonai hadgyakorlat a kerekerdői hegyivadász-alakulatnál. Szűkön mért lőtávolság? fotó: balázs attila

Akcióban 
a sintérek

kutyabegyűjtési akció lesz ma 
Udvarhelyen, a polgármesteri hi-
vatal pedig figyelmeztet minden 
ebtulajdonost: kösse meg házi 
kedvencét, nehogy a kóbor ku-
tyák sorsára jusson. 

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

Ha más napokon nem is, 
legalább ma kössük meg 
házi kedvencünket, hogy 

az akcióba lendülő sintérek nehogy 
kóbor kutyának higgyék, és befogják 
állatunkat – erre figyelmeztet a pol-
gármester hivatal, amely a mai napon 
befogási akciót tart a város területén. 
Az eb kiváltása pénzbe kerül.

Mint ismeretes, korábban is 
rendszerességgel szerveztek már ku-
tyabefogó városi körutakat, az eddi-
gi tapasztalatok alapján pedig most 
felszólítanak minden ebtulajdonost: 
intézkedjenek, hogy négylábú ba-
rátjuk ne váljon az akció áldozatává. 
Volt ugyanis arra példa, hogy olyan 
ebeket is befogtak, melyeknek ké-
sőbb jelentkezett a gazdája, és pa-
naszkodott, hogy nem kóbor ebről 
van szó. Az ezzel a feladattal meg-
bízott embereknek viszont nincs 
ahonnan tudniuk, egy utcán kó-
borló kutya gazdátlan-e vagy sem. 
Amúgy rutinintézkedésről van szó: 
egy, a polgármesteri hivatal által 
megbízott AVE-s szakember ül au-
tóba, és körbejárva a várost egy al-
tatófegyverrel igyekszik begyűjteni 
az utcákról a gazdátlan ebeket, ame-
lyek majd a II. Rákóczi Ferenc utcai 
menhelyre kerülnek. Tóásó Imre, a 
polgármesteri hivatal városgazdál-
kodási osztályának munkatársa a 
téma kapcsán azt tudatta, az utóbbi 
időszakban a város különböző pont-
jairól jelezték: ismét elszaporodtak 
a kóbor ebek, ezért az akció. „Állat-
védők vagyunk, szeretjük az ebeket, 
másrészt viszont zavar is minket, ez a 
kettősség pedig nem illik össze, nem 
lehet úgy egy ilyen akciót lebonyolí-
tani, hogy ne lennének ellenvélemé-
nyek” – világított rá Tóásó egy régi 
dilemmára.

Ebremény néven különben lét-
rejött egy civil szerveződés, mely-
nek egyik fő célja egy város széli 
menhely létesítése, ahol a gazdát-
lan ebeket normális körülmények 
között tudják tartani, gondozni, és 
ahol még akár remény is mutatkoz-
hat, hogy gazdára találnak. 


