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> Autólopás: csak egy gyanúsított a rácsok 
mögött. Szabadlábon védekezhet a hétfő hajna-
li, lövöldözéses kocsilopás egyik gyanúsítottja. 
A 22 éves K. I. L. hétfőn délben önként jelent-
kezett a rendőrségen, miután országos körözési 
parancsot adtak ki ellene azt követően, hogy tár-
sával, a 25 éves E. L.-lel állítólag megpróbáltak 
eltulajdonítani egy Volvo XC90-es személygép-
kocsit. E. L.-t a kocsiból kirángatva a helyszínen 
letartóztatták, 29 napig előzetesben is marad. 
Meg nem erősített információink szerint val-

lomásában beismerte, hogy K. I. L.-lel együtt 
próbáltak autót lopni. A végső szót a megyei 
törvényszék mondja ki három nap múlva. Az 
autó tulajdonosa, P. L. azt mondja, másfél éve 
betörtek lakásába, akkor vitték el a kocsikulcsot, 
s hiába kért és kapott is Stockholmból újat, úgy 
látszik, a kód a régi maradt – a hétfői tettesek si-
mán kinyitották az ajtót. E. L. cinkostársa elme-
nekült, az autót pár száz méterrel odébb magára 
hagyta, a slusszkulcs azonban azóta sem került 
elő. „Akkor éjjel megint elvihetik a kocsimat?” 
– tette fel a kérdést lapunk megkeresésére a kocsi 
tulajdonosa.

> „Nagyítós hétvége” középiskolásoknak. 
Önismeret, kommunikáció, tolerancia, pálya-
választás és párválasztás témákban hirdeti meg 
a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatallal 
karöltve Nagyító elnevezésű programját a Priz-
ma Egyesület. A pályázatok leadási határideje 
október 6. Érdeklődni, illetve jelentkezni lehet 
a 0743–438142-es telefonszámon (Nagy Elek 
Kinga), bővebb információk a www. nagyito.
hu/szekelyudvarhely oldalon találhatók.

> Résztvevői csúcs a teljesítménytúrán. 
Gyönyörű nyár végi napfényben, túrázásra al-

kalmas időben zajlott le a hétvégén az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület udvarhelyi osztálya által szer-
vezett teljesítménytúra. Az udvarhelyi EKE fő-
próbának szánta ezt a rendezvényt, hisz jövőre 
a Hargita aljában rendezi meg az EKE Orszá-
gos Vándortáborát. A próba sikerült, a számos 
résztvevő és az elért eredmények ezt igazolják. 
Nemcsak résztvevőkben avatott csúcsot az idei 
rendezvény, hanem korosztályokban is, ugyan-
is az idei legfiatalabb résztvevő, aki másfél éve-
sen vágott neki a túrának, Soós Ádám volt Ma-
lomfalváról, a legidősebb résztvevő pedig a 70 
éves Vass László, aki Brassóból érkezett. 

Körkép
udvarhely

EngEdélyt kértEk a kilövésrE

Azt sem tudják, 
melyik medve támadt

Foci, tenisz, kézilabda, jégko-
rong és megannyi más sportág 
eredményeit lehet megtippelni 
– székelyudvarhelyen is immár 
öt sportfogadó iroda áll a sport-
barátok, játékos kedvűek ren-
delkezésére. Ezzel egy időben 
egyre inkább kezd visszaszorulni 
a lottótársaság egykor népszerű 
totója, a pronosport. körképünk-
ből kiderült, egyre több udvarhe-
lyi próbál némi bevételhez jutni 
sportfogadásból. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

„Többnyire reggelente van 
egy kis forgalom, majd 
csend van délig, amíg ki-

jönnek a munkából, aztán majd csak 
este lesz újból nagyobb” – vázolta fel 
a napi ciklusokat az egyik Bethlen 
utcai fogadóirodában az ott dolgozó 
Iza. „Megvan már a kialakult társa-
ság, akik nap mint nap bejönnek és 
megteszik a tippjeiket a szerencsé-
ben reménykedve” – mondta Domi, 
aki az egyik Kossuth utcai irodában 
dolgozik. „Mivel este tízig nyitva 
tartunk, kilenc óra után is jönnek 
fogadni” – mesélte Tímea. Az egyik 
Bethlen negyedi fogadóiroda al-
kalmazottja szerint amikor valami 
nagyobb esemény van, mint példá-
ul most a US Open, akkor többen 
térnek be fogadni, de ez történik a 
Bajnokok Ligája vagy az UEFA-ku-
pa mérkőzései alatt is.

A legtöbb fogadóirodában 1-2 
lejről indulhat a fogadás, a felső 
határ viszont annyi, amennyit a 
fogadó zsebe megenged. Győze-
lem, döntetlen, vereség közül vá-
laszthatnak, és minden állapotnak 
van egy szorzója. A fogadó pénze 
annak függvényében kamatozik, 
hogy éppen milyen tippjei vannak, 
milyen az adott mérkőzés szorzója. 
A szorzó lényege az, hogy minden 
tétnél, ha nyerünk, akkor a befi-
zetett összegünket megszorozzuk 
a szorzóval. Ezáltal 1 lej tétnél az 
1,5-ös szorzójú állapot 1,5 lejt je-
lent. „Van olyan játékos, aki egy 
fizetésrevalót is ki tud hozni ezek-
ből a fogadásokból. Egy-egy fogadó 
nagyon ért a sporthoz, jókat nyer jó 
tippel. A legtöbben nem tesznek fel 
nagy összegeket, kicsire, de biztosra 
mennek” – meséli Tímea.

Szinte minden sportesemény 
szerepel a repertoárban, a base-
ball-mérkőzéstől kezdve a foci-, 
jégkorong-, kosár-, rögbimeccsen 
keresztül a Forma–1-ig, ráadásul a 
világ szinte minden országának lot-
tóján is játszhatunk. A legtöbben 
foci- és teniszmeccsekre fogadnak. 
„Nálunk élő meccsekre is lehet fo-
gadni. Beülnek, megisznak valamit, 
közben a képernyőkön követik az 
éppen aktuális sporteseményt, ami-
re közben megteszik tippjeiket” – 
meséli Domi.

 „Nem nyertek még olyan kima-
gaslóan nagy összeget nálunk, de 
két-háromszáz lejes nyeremények 
gyakran előfordulnak” – mondja 
Tímea. A Kossuth utcai irodában 
sem emlékeznek hatalmas nyere-
ményekre, viszont a bukaresti iro-
dájukban volt olyan fogadó, aki 
félmillió új lejt vihetett haza. „Azt 
hiszem, a legnagyobb nyeremény 
nálunk hatezer lej volt. Sok viszont 
az olyan, aki feltesz tíz-húsz lejt és 
nyer százat” – magyarázta Iza.

„Lassan öt éve, hogy elkezdtem 
fogadni – kezdte beszélgetésünket 
Albert, aki rendszeresen megteszi 
tétjeit. „Igaz, ebből kiesett egy év, 
mert három év után bezárt az akko-
ri, a városban egyedüli fogadóiroda. 
Aztán a tavaly egyszerre megnyílt 
öt is, ekkor kezdtem el újra játszani. 
Heti három-négy alkalommal szok-
tam fogadni, ez azt jelenti, hogy egy 
hét alatt felrakok körülbelül egy 

százast, és nyerek úgy százötvenet. 
Inkább a szórakozásért csinálom, 
na meg persze a pénzért is. Nem 
nagyon kockáztatok, nem teszek 
fel nagy összegeket. A legnagyobb 
nyereményem nyolcszáz lej volt, de 
az idén nyertem egyszerre négyszá-
zat is.”

Az udvarhelyiek körében is egy-
re népszerűbbek az online fogadá-
sok. Attila azt mondja, rengeteg 
lehetőség közül lehet választani, 
gyorsan, könnyen lehet fogadni, 
és persze sokkal kényelmesebb is. 
„Soha nem jártam be a fogadóirodá-
ba, mert sokkal könnyebb otthon, a 
számítógép előtt. Naponta, kétna-
ponta beülök a gép elé, legjobban 
az élő fogadásokat szeretem. Noha 
nem teszek fel nagy összegeket, 
volt rá példa, hogy két-háromezer 
lejt is nyertem. Szerintem hosszú 
távon nem tudsz jól kijönni ebből, 
volt olyan is, hogy egy hónap alatt 
kétszáz lejt veszítettem. Szórako-
zásból csinálom. A kocsmában ott 
is hagyom a pénzt, itt legalább van 
esélyem visszanyerni” – magyarázta 
Attila.

A Kossuth utcai lottóirodában 
érdeklődve megtudtuk, az utóbbi 
évben gombamód elszaporodó fo-
gadóirodák miatt nagyon vissza-
esett a forgalmuk. Ennek nyilván 
az is lehet az oka, hogy a lottótár-
saságnál nem nyújtanak akkora 
választási lehetőséget, mint az erre 
szakosodott irodák.

Öt sportfogadó iroda műkÖdik UdvarhElyEn

Egyre többen fogadnak

az abásfalván emberre támadó 
medve kilövésére kért engedélyt 
a homoródszentmártoni önkor-
mányzat. gondot jelent viszont, 
hogy egyelőre azt sem tudni, 
melyik medve „osztott ki egy 
atyamáriást”, az viszont biztos, 
hogy bocsa is van. a vadásztár-
saság nem tartja megoldásnak 
az állat kilövését.

HN-információ

Az abásfalvi medvetáma-
dás után Homoródszent-
márton község önkor-

mányzata engedélyt kért az állat 
kilövésére. „Reméljük, hogy meg-
kapjuk az engedélyt, mert már las-
san több medve van a környéken, 
mint ember” – közölte lapunkkal 
Kerekes Péter Tivadar. A polgár-
mester szerint mindig is sok med-
ve volt a környéken, Ceaușescu 
annak idején tizenhat medvét is 
kilőtt a hegyekben, de emberre 
eddig még nem támadtak. Egyre 
nagyobb gondot okoznak a köz-
ségben élőknek: tegnap is kint 
voltam Gyepesben, ahol szedik le 
a medvék a gyümölcsöt a fáról” – 
meséli a polgármester.

kilövik, de csak ha muszáj
„A vadásztársaság nem híve a 

medve kilövésének, igyekszünk más 
módszerekhez folyamodni. Csak 
végső esetben lehet megoldás az állat 
elpusztítása” – nyilatkozta lapunk-
nak Mărmureanu-Bíró Leonárd. A 
Nagyküküllő Vadász-Horgász Egye-
sület technikusától megtudtuk, kér-
ték az állat kilövését, „a vadőr jelen-
leg is kinn van  a Környezetvédelmi 
Ügynökség munkatársaival, hogy 
felmérjék a helyzetet” – mondta 
a technikus. „Volt rá példa, nem is 
olyan régen, Csík környékén, hogy 
a támadás után sikerült elhajtani a 
medvét, ezért nem kellett kilőni” 
– meséli Mărmureanu. „Nem az a 
megoldás, hogy fogjuk magunkat s 
kilőjük az állatot: meg kell keresni a 
probléma gyökerét” – jelentette ki. 
„Ha tényleg nem marad más megol-
dás, akkor a helyi vadőr ki fogja lőni 
azt az egyetlen problémás állatot, és 
ha maradnak árván medvebocsok, 
akkor azokat befogják és felviszik a 

Kászonokba Bereczky Leonárdó 
medve-visszavadító központjába” 
– ecsetelte a hogyan továbbot Măr-
mureanu-Bíró Leonárd.

Egy-két napon belül 
eldől a medve sorsa
„Abásfalva igen hegyes, dombos 

rész, ráadásul rengeteg a gyümöl-
csöskert, ezért mennek be az állatok 
a faluba” – mondja Both József, a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség osztályvezetője, aki te-
repszemle után nyilatkozott lapunk-
nak. A falusiak elmondása szerint 
éjszaka gyakran be szokott járni a 
medve a településre, ezért féltik a 
háziállataikat. Both úgy véli, sok 
szempontot figyelembe kell venni, 
mielőtt meghozzák a döntést. „Szá-
mos ponton különbözik a hason-
ló támadásos esetektől: legutóbb 
Csíkdánfalván a vadásztársaság em-
berei rögtön megtalálták a medvét, 

az abásfalvi ügynél pedig még nem 
tudják pontosan, melyik medve is 
volt a támadó, tehát először az állat 
beazonosítása és a követése a feladat. 
Ki kell deríteni azt is, az eset meny-
nyire volt egyedülálló, vagyis az állat 
mennyire veszélyes az emberekre 
nézve, mert például a felcsíki eset-
ben az állat nagyon agresszívnek bi-
zonyult, valószínűleg nem az volt az 
első összetűzése az emberrel. Mivel 
ennek a medvének a közeli bozót-
ban volt a búvóhelye, az is előfordul-
hatott, hogy arra ébredt, Lőrincz úr 
éppen elment mellette – ekkor tá-
madhatott rá. A megfigyelések után, 
ami az elkövetkező egy-két napban 
történik, többet fogunk tudni az 
állat viselkedéséről, s annak függvé-
nyében javasoljuk, hogy mi legyen 
vele” – nyilatkozta lapunknak Both 
József.

Sportfogadó irodában. Szerencse kérdése fotó: berkeczi zsolt

„A vadásztársaság nem 
híve a medve kilövésé-
nek, igyekszünk más 
módszerekhez folya-
modni. Csak végső eset-
ben lehet megoldás az 
állat elpusztítása.”


