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> Elkezdődött a 9. Nemzetiségi Szín-
házi Kollokvium. Tíznapos színházi fesztivál 
kezdődött Gyergyószentmiklóson pénteken, 
a több mint hatszáz színházi szakembert fel-
vonultató seregszemle házigazdája a Figura 
Stúdió Színház. A fesztivált idéntől kiemelt 
fontosságú kulturális rendezvényként kezeli 
az eddigi főtámogató – Románia Kormánya 
és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala – 
mellett a Román Kulturális és Örökségvédel-
mi Minisztérium, valamint Hargita Megye 

Tanácsa is. Borboly Csaba tanácselnök Szé-
kelyföld értékes rendezvényének nevezte a 
kollokviumot. „Lehetőségeket, megoldásokat 
kell keresnünk, hogy színházaink darabjai el-
jussanak mindenhová, hogy lehetőség legyen 
a szabadidő változatos és tartalmas eltöltésére” 
– fogalmazott a tanácselnök, visszaemlékezve 
azokra az időkre, amikor a különféle társula-
tok rendszeresen jártak falusi kultúrházakba is 
előadásokat tartani. „Ha csak annyi történne 
a kollokvium alatt, hogy két színházi szakem-
ber találkozik, vált két puszit és elbeszélget, ak-
kor is megéri ilyen és hasonló rendezvényeket 

szervezni” – hangsúlyozta megnyitóbeszédé-
ben Markó Attila, az  Etnikumközi Kapcsola-
tok Hivatala államtitkára, kifejtve, hogy a hi-
vatalnak két  „gyermeke” van, a Nemzetiségi 
Színházi Kollokvium, illetve az Interetnikus 
Színházi Fesztivál. Mint mondta, mindket-
tő olyan fóruma a kisebbségi színházaknak, 
amely egyrészt teret nyújt megismerni egy-
más munkáját, másrészt a közönség számára is 
lehetőség egyszerre látni mindezt. 

A rendezvény célja a magyar nyelv és 
identitástudat megőrzése a magyar nyelvű 
színjátszás megerősítésével, a nemzetiségi, 

nyelvi és kulturális sokszínűség hangsúlyozá-
sa, valamint a nézők befogadói készségének 
finomítása a kisebbségi kultúrák iránt. A 
kollokvium a kisebbségi nemzetiségi színhá-
zak fórumaként a szakmai beszélgetéseken, 
szemináriumokon és workshopokon keresz-
tül lehetőséget biztosít a jelenkori színházi 
problémák megvitatására és szakmai tapasz-
talatcserére. A rendezvény színvonalának 
megőrzése, és növelése érdekében a találkozó 
fesztiválként működik, a versenybe beneve-
zett előadásokat rangos szakmai zsűri díjazza 
és elemzi. (J. A.)

Körkép

A gazda szerint két, az elkövető 
szerint egy kutyát lőtt ki a múlt 
hét végén a Gyergyóalfalu és 
Gyer gyószárhegy közötti határ-
ban, a Bástya Mezőgazdasági 
Társulás területén Fülöp Csaba 
vadőr. Tény viszont, hogy Dobai 
László gyergyóalfalvi mezőgaz-
dásznak két betanított nyájőrző 
munkakutyája hiányzik, és mint-
egy háromezer lej kára keletke-
zett. Míg a 2004/205-ös törvény, 
amelyet a 2008/9-es állatvédelmi 
törvény módosít, illetve az erre 
vonatkozó európai uniós konven-
ció, valamint az Állatok Jogának 
Egyetemes Nyilatkozata kimond-
ja, hogy minden állatnak joga van 
az élethez, addig a 2006/407-es 
törvény értelmében kilőhető a 
vadászterületen bármilyen kutya, 
amely gazdátlannak tűnik.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Felneveltem, betanítot-
tam őket, megbízható, 
jó szolgálatot tevő kutya 

volt mindkettő” – panaszolja Dobai 
László gyergyóalfalvi mezőgaszdász. 
Egyik nyáját évek óta a Gyergyóalfalu 
és Gyergyószárhegy közötti határ-
részen, a Bástya társulás területén 
legelteti. Mint mondja, szóbeli en-
gedélyt kapott Horváth Miklóstól, 
a társulás vezetőjétől, hogy miután 
betakarították a terményt, „rámehet 
a juhaival” a területre. 

Az áldozat: két betanított
nyájőrző
A múlt csütörtökön is ezen a te-

rületen legelt a nyája két kutya és két 
pásztor őrizete mellett. „A pásztorok 
déli 12 óra körül értesítettek engem, 
hogy kilőtték a kutyákat” – ma-
gyarázza a károsult, kifejtve, hogy a 
112-es segélyhívó számon helyszínre 
hívták a rendőrséget is, a lövések pe-
dig 11 óra után dördültek el. Mire a 
helyszínre ért, már ott találta a rend-
őröket, illetve nemsokára érkezett 
Fülöp László vadőr és Gábor László 
gyergyószárhegyi polgármester is, 
aki a rendőröknek beismerte: az ő 
utasítására lőtt a vadőr. Dobai gazda 
azt is meséli, hogy pásztorai – de még 
a közelben szántó mezőgépészek is 
– látták, amint a két kutyát kilőtte 
Fülöp Csaba vadőr, majd az egyik 
kutyát betették egy piros Loganba, 

és elhajtottak a helyszínről. A másik 
kutyát a gazda találta meg, és az állat-
orvosi vélemény szerint sörétes pus-
kából leadott lövés végzett vele. „A 
kár nem pusztán csak annyi, hogy el-
pusztult két hűséges kutyám” – szö-
gezi le Dobai, hozzátéve, Korondra 
járt két másik nyájőrzőért, de a be-
tanított ebekért 3000 lejt kérnek. 
Emellett őrizetlen a nyáj, ugyanis a 
gazda szerint „kutyák nélkül a pász-
tor nem sokra megy”. Mint mondja, 
minimális elvárása, hogy vonják fele-
lősségre azt, aki fényes nappal rálőtt 
a kutyáira.

Dobai László folyamodványát a 
gyergyószentmiklósi Füles Állatvé-
dő Egyesület is támogatja, amely a 
2008/9-es állatvédelmi törvénnyel 
módosított 2004/205-ös törvény-
re, illetve az erre vonatkozó európai 
uniós konvencióra és az Állatok 
Jogának Egyetemes Nyilatkozatára 
hivatkozik beadványában.

A vadőr kóbor kutyának
nézte a nyájőrzőket
„Nem volt a közelben nyáj, 

a kutyák az állomás irányából 
jöttek” – jelentette ki a Hargi-
ta Népe kérdésére Fülöp Csaba 
gyergyószárhegyi vadőr, kifejtve, 
hogy Gábor László polgármes-
terrel együtt volt, távcsövön néz-
ték a kutyákat, és csak az egyikre 
lőtt rá a polgármester utasítására. 
Mint magyarázta, az ebeken nem 
volt sem nyakörv, sem kolonc, 
emiatt mindketten úgy gondol-

ták, két gazdátlan kóbor kutya, 
ami kárt tehet a vadállomány-
ban. Gábor László polgármester 
lapunknak azt nyilatkozta, hogy 
a 2006/407-es törvény értelmé-
ben kilőhető a vadászterületen 
bármilyen kutya, amely gazdát-
lannak tűnik. Mint kifejtette, a 
terület vadászterületnek minő-
sül, a vadőrnek pedig köteles-
sége védeni a vadállományt, és 
használhatja lőfegyverét olyan 
állatok kilövésére, amelyek meg-
ítélése szerint veszélyeztetik ezt.

Ellentmondásos törvények
„Nem egyértelmű a törvény 

az állatvédelemmel kapcsolatosan 
Romániában, mert míg a 205-ös 
törvény egyértelműen kimondja, 
hogy a gazdátlan állatokat is csak 
indokolt esetben, állatorvosi ja-
vaslatra lehet elpusztítani, addig a 
407-es teljes szabadkezet ad a va-
dászoknak” – jelentette ki a Har-
gita Népe kérdésére Gergely Éva, a 
Füles Állatvédő Egyesület elnöke. 
Mint magyarázta, kolozsvári állat-
védők kezdeményezésére aláírás-
gyűjtés zajlik a törvény módosítá-
sára, mert, mint hangsúlyozta, Ro-
mánia az egyetlen európai ország, 
ahol törvény kötelezi a gazdákat, 
hogy a nyájőrzőkre koloncot tegye-
nek, arról nem beszélve, hogy egy 
fegyvertartási engedéllyel rendelke-
ző személy akár egyedül is dönthet 
arról, hogy kilőjön egy általa kóbor-
nak minősített kutyát. 

Dobai László lelőtt hűséges nyájőrző kutyája. Vadászélmény? fotó: jánossy alíz
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Polgármesteri utasításra tüzelt a vadőr
Akinek hősei közTünk éLnek

Vargha-szobrok 
a múzeumban

Az alkotó névnapján nyílt kiállí-
tás a Tarisznyás Márton Múze-
umban Vargha Mihály szobrai-
ból, ekkor adódott lehetősége a 
gyergyószentmiklósi közönség-
nek, hogy kismonográfiáját is 
megismerhesse. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

„Vargha Háromszéknek 
olyan képzőművésze, 
akinek alkotásai a tér-

ségben sűrűn visszaköszönnek, rá-
adásul kézjegyét hagyta a világ szá-
mos táján” – mutatta be Vargha Mi-
hályt Csergő Tibor múzeumigazga-
tó a csütörtöki kiállításmegnyitón, 
ahol Vargha kisszobrai, a falakon 
pedig köztéri alkotásainak fotói fo-
gadták az érdeklődőket. 

Az alkotó munkáiról, a szé-
kely ember és a táj összefonó-
dásáról, a leleményességgel „be-
vehetetlenné” tett várairól szólt 
Köllő Miklós főépítész, megje-

gyezve, okkal ítélte Varghának 
a Magyar Köztársaság a Pro 
Cultura Hungarica elismerést. 
„A székely ember nem tagadta 
meg önmagát, szobrai üzennek, 
hősei köztünk élnek” – hang-
zott el, és a főépítész gondolatát 
Sarány István, a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadó főszerkesztő-helyet-
tese folytatta, egyik példaként a 
Benedek Elek-szobrot említve, 
amelynek ölét fényesre ülték a 
gyerekek.

„Manapság bátorság köztéri 
szobrokat készíteni, és Vargha 
Mihály egy bátor ember, ezért ké-
szült róla kismonográfia” – hall-
hattuk a kiadó képviselőjétől, aki 
a Műterem-sorozat Vargha-köte-
tét ismertette. A könyv megvásár-
lása ezúttal különleges lehetőség 
volt a gyergyószentmiklósiaknak, 
hisz a városban – amint a múze-
umigazgató is elmondta – bezárt 
e kiadó könyvesüzlete, helyén zá-
logház nyílt.

kiskunfélegyházi íjászok Gyergyószentmiklóson. A 
kiskunfélegyházi Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület és 
a gyergyói Apród barantacsoport tartott íjászati bemutatót tegnap dél-
előtt a gyergyószentmiklósi futballpályán. A bemutató során hagyomá-
nyos és 21. századi íjászati technikákat mutattak be az érdeklődőknek. 
„Aki az íjászattal foglalkozik, az tiszteli a hagyományokat és a magyar 
kultúrát is” – magyarázta Dinnyés Gyula, az egyesület vezetője, kifejtve, 
hogy bemutatójuk célja a sportág népszerűsítése.  szöveg és fotó: jánossy alíz


