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Jobban van a medvetámadás sérültJe

Majdnem tragédiába fulladt a horgászás

hírfolyam

> Lövöldözés a Bethlen negyedben. Há-
romszor a levegőbe, háromszor pedig a gumi-
abroncsokra lőttek a rendőrök tegnap hajnali 
fél háromkor a székelyudvarhelyi Bethlen la-
kótelep egyik parkolójában. Az udvarhelyi 22 
éves K. I. L. és a segesvári 25 esztendős E. L. 
egy Volvót akart ellopni a Győzelem utcából: 
a rend éppen arra járőröző őreinek gyanús 
volt az ajtót kinyitó két fiatal viselkedése, ezért 
megállásra intették az induló autót, melynek 
sofőrje gázra lépett. A rendőrök még ki tud-

ták ráncigálni E. L.-t az anyósülésről, akit a 
földre teperve megbilincseltek, társa viszont 
a figyelmeztető és az abroncsokra irányuló 
lövések ellenére továbbhajtott, néhány száz 
méterrel odébb viszont az autót otthagyva el-
menekült a helyszínről. K. I. L. ellen országos 
elfogatóparancsot adtak ki, de tegnap délben 
feladta magát a rendőrségen.

> Áramszünet. Ma reggel nyolc és 
délután hat óra között felújítási munká-
latok miatt szünetel az áramszolgáltatás 
Szentegyházasfaluban. Holnap 8 és 15 óra 

között Parajdon sem lesz áram a Nádasfő, Új 
és Bábirkó utcákban, valamint az Állomás ut-
cában a Telegdi vendéglőig, illetve a Zsögöd 
utcában a Malom utcáig. 

> Megépüla magyarandrásfalvi híd. Har-
madik alkalommal látogatott Magyarandrás-
falvára Borboly Csaba a tavalyi árvíz által 
megrongált híd rehabilitációs munkálatainak 
ügyében. A megyei tanácselnök az érintett la-
kosok, Benyovszky Lajos és Pálffy Domokos 
megyei tanácsos, a polgármesteri hivatal, az 
egyház, valamint a kivitelező cég képviselője 

jelenlétében a helyszínen tartott megbeszé-
lést. Borboly Csaba arra kérte a híd megépíté-
séért illetékes és felelős Szentábrahám Község 
Polgármesteri Hivatalának képviseletében je-
len lévő könyvelőt, hogy igényeljék a megyei 
tanácstól a híd felépítéséhez még szükséges 
közel 26 ezer lejt a megyei tanács sürgősségi 
alapjából. Annak érdekében, hogy minél ha-
marabb elkészülhessen a híd, a megyei ön-
kormányzat szeptember második hetében a 
település rendelkezésére bocsátja a szükséges 
pénzösszeget, így már a hónap végére járha-
tóvá válik a híd.

Jól van az a hatvanhét éves 
székelyudvarhelyi férfi, akit 
pénteken este szállítottak a 
székelyudvarhelyi sürgősségre, 
miután medve támadt rá és oko-
zott sérüléseket. Az idős férfi, 
aki abásfalván örökölt telkén 
töltötte a hétvégét, a Homoród-
patakban horgászott, amikor rá-
támadt a medve. a szerencsének 
köszönheti, hogy életben maradt, 
de maradandó sérüléseket szen-
vedett, jelenleg az udvarhelyi 
kórházban ápolják.

Berkeczi Zsolt

Jobban van az a székelyudvarhelyi 
férfi, akire medve támadt pén-
teken a kora esti órákban. Az 

idős férfi Abásfalván örökölt birto-
kán tartózkodott, amikor horgászás 
közben rátámadt a medve. „Súlyos 
sérülésekkel szállították be azt az 
idős urat, akit a medve péntek este 
megtámadott. Szerencsére nem 
szenvedett életveszélyes sérüléseket, 
viszont a sebesülések maradandóak 
lesznek” – nyilatkozta lapunknak 
dr. Lőrincz Csaba, a városi kórház 
orvos-igazgatója. A fül-orr-gége–
szájsebészet–bronchológiai osztá-
lyon érdeklődve megtudtuk, a férfi 
fejét és arcát műteni kellett: „Ösz-
szevarrtuk a fején okozott sebeket, 
és mivel kitörött pár foga, emellett 
az állkapcsa is sérült, ezért az állát 
is műteni kellett. A plasztikai mű-
tét után megkapta a veszettség elle-
ni oltást, amit ilyenkor egyébként 
kötelezően be kell adnunk. Annak 
függvényében, milyen ütemben 
és mennyire gyógyulnak a sebek, 
szükség lehet még további beavat-
kozásokra is” – tudtuk meg az 
ügyeletes sebészorvostól.

Visszatérő medve
 „Az idős férfi egyébként Udvar-

helyen lakik, csak Abásfalván örökölt 
telket a szüleitől. Minden hétvégén 
le szokott jönni a házhoz, tesz-vesz. 
Péntek este éppen halászott a kertjén 
átfolyó Homoród-patakában, ami-
kor a bozótból rátámadt a medve” – 
avatott be a részletekbe Kerekes Pé-
ter Tivadar. Homoródszentmárton 
polgármestere úgy tudja, „a férfit 
leütötte a rátámadó medve és a szá-

jába is beleharapott”. Azt mondja, az 
állat nem először ment be a faluba, 
korábban a szomszéd kertekben is 
járkált, ugyanis a közelben van egy 
méhészet.

Félnek kimenni a faluból
A szentmártoniak szerint nem 

az első eset, hogy ilyen közel jár-
nak a vadállatok a házakhoz, csak 
most torkollott majdnem tragédiá-
ba a találkozás. „Este jöttem befele 
Lókodból, amikor hallottam, hogy 
mi történt a bácsival” – kezdi mon-
dandóját egy névtelenséget kérő 
szentmártoni férfi. „Igazából meg 
sem lepődtem, mert már annyi a 
vadállat, hogy a falun kívül nem is 
nagyon merünk menni. Minden-
be belemennek, mindenhol garáz-
dálkodnak, már lassan úgy élünk, 
mint a gettóban: rettegésben tar-
tanak a medvék, meg a farkasok is. 
Valamikor híresek voltunk a búza-
termelésben, most meg pityókát 
sem nagyon tudunk termelni, mert 
azt kitúrják a vaddisznók. A falu 
határain kívül hiába akarok gyü-
mölcsfákat tartani, az ágait mind 
letörik. Nem tudom, ki kellene itt 

foglalkozzon ezzel, de nyugodtan 
elhiheti, hogy nem annyi a vadállat, 
amennyit az újságok írnak, hanem 
legalább kétszer annyi. Az asszo-
nyok nem mernek kimenni a föl-
dekre paszulyt szedni, s mi, férfiak 
is egyszerűen félünk Abásfalvától 
Szentmártonig gyalog járni” – me-
séli a helybéli férfi.

a vadásztársulatok 
feladata a megelőzés
„A vadásztársulatok kötelessége, 

hogy a vadkárokat minél inkább ki 
tudjuk küszöbölni. Az ő feladatuk, 
hogy kérjék adott esetben a kör-
nyezetvédelmi és erdőgazdálkodási 
minisztériumtól a veszélyes egyedek 
elszállítását, illetve végső esetben a 
kilövési engedélyt. Ha ezt a kérést 
megalapozottnak találjuk, akkor 
engedélyt adunk rá” – közölte Both 
József. A Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség munkatársa el-
mondta, „egyre több és több a vadkár: 
idén legalább negyven ilyen esetről 
tudunk, de sok olyan eset van, ami-
kor nem is értesítenek minket, vagyis 
ez a szám lehet jóval nagyobb is. A 
vadkárokat mind terményben, mind 

pedig háziállatban tett rongálásra kell 
érteni. Nagyon sok panasz érkezik 
állatokban tett kárról a Gyimesekből, 
Borszékról és Gyergyóhollóról is. 
Most is éppen Székelykeresztúron 
vannak a kollégáim, egy termésben 
tett kárt mérnek fel” – tudtuk meg 
Both Józseftől.

a szomszédban nincs baj
„Szerencsére Homoródalmáson 

nem volt ilyen eset” – mondta la-
punknak Sándor Kálmán, a szom-
szédos község közbirtokosságának 
elnöke. „A medve fokozottan védett 
állat, ezért kilövése nagyon körül-
ményes, de ezzel a homoródmenti 
falvakat felügyelő vadásztársaságnak 
kellene foglalkozni” – tette hozzá 
Sándor. A Homoródalmási Közbir-
tokosság által felügyelt területeken 
a vadkárokat igyekeznek egyszerű-
en, bürokráciamentesen megoldani, 
ezért egy nemrégiben megjelent tör-
vénynek köszönhetően újratárgyal-
ták a vadásztársaságokkal a meg-
állapodást. „Az általunk felügyelt 
területeken nem történtek vadkárok 
az elmúlt időszakban” – újságolta 
Sándor Kálmán.

A medve nem először tesz látogatást Homoródszentmártonon - a helybéliek már félnek kimenni a faluból illusztráció

Rózsás János előAdásA

Tíz év a Gulágon
A székelyudvarhelyi Művelődé-
si Házban tart előadást Rózsás 
János. a tízévi Gulág-rabságból 
hazatért egykori levente elő-
adását csütörtökön este hét 
órától hallgathatjuk meg. a ren-
dezvényt a Hargita megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont 
a Művelődési Házzal közösen 
szervezi.

HN-információ

Rózsás János 1926. augusztus 
6-án született Budapesten. 
1940-től segédtisztviselő, 

jegyzőségi írnok, majd főmérnöki 
titkár volt. 1944 decemberében 
a Vörös Hadsereg letartóztatta. 
Az volt a vád ellene, hogy önként 
harcolt a Szovjetunió ellen magyar 
leventeként. 1944 és 1953 között 
a szovjet Gulág kényszermunka-
táboraiban raboskodott. Két évet 
töltött Ukrajnában, majd éveket 
az észak-uráli Szolikamszk erdei-
ben. Az utolsó négy esztendőt Ka-
zahsztánban dolgozta le, Karabas 
és Szpasszk után Ekibasztuz bá-
nyászvárosában. Alekszandr Szol-
zsenyicinnel, a későbbi Nobel-dí-
jas orosz íróval ez utóbbi városban 
ismerkedett meg, három évet töl-
töttek együtt.

Rózsás Jánost 1962-ben a Szov-
jetunió Legfelsőbb Bírósága re-
habilitálta. A történész-író 1997 
óta a Magyar Írószövetség tagja. 
Könyvei a rendszerváltozás előtt 
csak külföldön jelenhettek meg: 
Münchenben adták ki 1986-ban 
a Keserű ifjúság, 1987-ben az Él-
tető reménység című műveit. 1995-
ben már Magyarországon jelent 
meg a Duszja nővér, 2000-ben a 
GULAG-lexikon és 2005-ben a 
Leventesors.

2001 augusztusában megkapta 
a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjét. 2003-ban a Ma-
gyar Művészeti Akadémia arany-
érmével, valamint a Zala megye 
díszpolgára címmel, augusztus 
20-án pedig a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Középkeresztejével 
tüntették ki.

„A jó Isten szándéka ismeretlen 
volt előttünk, sorsukba már-már 
beletörődött emberek előtt. És 
akkor megtörtént a csoda: 1953. 
március 5-én meghalt Sztálin” – 
olvasható Rózsás János visszaemlé-
kezéseiben. 


