
Egy ipartelepről kiszabadult ku-
tya támadott meg egy helybéli 
lakost Kászonújfalu közterületén. 
A teheneit csordába terelő idős 
férfit a nagy testű állat előbb a 
földre döntötte, majd csúnyán 
összeharapdálta. A megtámadott 
egyhetes kórházi kezelésre szo-
rult, a törvényszéki orvos által 
kiállított látlelet alapján 16 napon 
túl gyógyuló sérüléssel került ki a 
veszélyes kalandból.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

„Ateheneket hajtottam 
reggel a csordába, ép-
pen az út menti patak 

egyik itatóhelye felé tartottunk. 
Észrevettem, hogy a helyi fatelepet 
őrző kutyák egyike, egy nagy testű 
kaukázusi juhászkutya kijutott a 
telephelyet övező kerítés mögül. A 
bajt azonban a társa, egy másik eb 
okozta, amely bennmaradt ugyan, 
de dühödten kezdett csaholni 
rám. Feltehetően erre bőszült fel a 
kiszabadult állat, és megtámadott. 
Amint nekem ugrott, segítségért 
kiáltottam, illetve megpróbáltam 
védekezni. Elkaptam a nekem ron-
tó kutyát a fülétől fogva, de egyet 
rázott magán, kiszabadította a fejét 
és alkaron harapott. A támadás len-
dülete hanyatt döntött, a fejem be-
ütöttem valami kőbe, így elveszítet-

tem az eszméletem. A kutya tovább 
rágott, az egész testem csupa hara-
pás. Szerencsére a csordapásztor a 
segítségemre sietett, mert könnyen 
meg is ölhetett volna a bestia” – 
mesélte idősebb Máté Ferenc, aki a 
törvényszéki orvos rendelője után 
a szerkesztőségünket kereste fel. 
Fontosnak tartotta beszámolni az 
ügyről, hiszen mint mesélte, nem 
az első eset, hogy az említett fatelep 
kutyái az utcán támadtak járóke-
lőkre. A történetet a fia egészítette 
ki, elmondta, hogy a 71 éves ember 
még akkor sem volt egészen magá-
nál, amikor hazahozták a megmen-

tői. Azonnal riasztották a mentő-
ket, illetve a körzeti orvost. 

„A hívást követően nagyjából 
tíz perc múlva érkeztem a helyszín-
re, siettem, ahogyan tudtam, hiszen 
arról értesítettek, hogy a kutyák csú-
nyán összemartak egy helyi lakost, 
aki félrebeszél, térben-időben nem 
tud tájékozódni. Amire odaértem, 
a sérültet már a család megmosdat-
ta, a helyi mentősök is ott voltak. 
Elsősegélyben részesítettük a mély 
harapásnyomokkal teli embert, 
majd a mentő a kórházba szállította” 
– idézte fel a történteket Sztojka Ta-
más körorvos. „Értesítettem a helyi 

rendőrséget, illetve a polgármestert 
a történtekről. A rendőr első kérdése 
az volt, hogy részeg volt-e az áldozat. 
Határozottan állítom, nem volt ittas 
a bácsi” – mondta Sztojka. 

Néhány családtag autóba ült, 
a támadás helyszínére hajtott, és 
mint állítják, sikerült mobiltele-
fonnal lefényképezni a közterüle-
ten kószáló kutyát.

Később a helyi rendőrrel, illetve 
a fatelep gazdájával együtt az áldozat 
fia tüzetesebben szemügyre vette 
a helyszínt. „A főnök azt állította, 
hogy folyton leverik a helyiek a la-
katot a kapukról, így szabadulhatott 
ki az állat. Megmutattam a rendőr-
nek, hogy nincs leverve a lakat, de az 
rám szólt, hogy ne ügyvédeskedjek” 
– számolt be a helyszíni szemléről 
ifjabb Máté Ferenc. Mint mesélte, 
a rés is megkerült a kerítésen, ahol 
kiszökött a kutya – ennek ellenére 
nem bízik az egyenruhásokban.

„Van tudomásunk az esetről, az 
ügyben nyomozás folyik. Ameny-

nyiben bebizonyosodik, hogy 
hanyagságból van szó, a támadó 
állat gazdája ellen bűnügyi eljárást 
kezdeményezünk gondatlanságból 
származó testi sértésért. A törvény-
széki orvos látlelete dönti el, hogy 
súlyos, avagy könnyű testi sértés 
lesz-e majd a vád” – nyilatkozta la-
punknak Filip Gheorghe rendőrsé-
gi szóvivő.

„Láttuk, a napokban kerteltek 
a fatelepen, részünkről azt sem 
bánnánk, ha tigriseket tart az illető 
odabent, csak olyan kerítést épít-
sen, hogy ne veszélyeztethessék az 
arra járók életét az állatok” – sum-
mázta bölcsen az idősebb Máté. 
Hozzátette: nem feltétlenül akar-
nak „törvénykedni” a kaland mi-
att, ám ha nem sikerül kiegyezni az 
állatok gazdájával, pert indítanak 
ellene. „Nem másért, csak azért, 
hogy járhassunk nyugodtan a falu-
ban, hiszen nem csak édesapámat 
harapta meg az a kutya” – tette 
hozzá a fia a zárószót.

Egyik lányát alkalmazta képvi-
selői irodájába Pál Árpád parla-
menti képviselő (képünkön). Az 
ügyre az Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökség (ANI) tavaly 
novemberében indított vizsgála-
ta derített fényt, és a tisztségvi-
selők vagyonosodását ellenőrző 
intézmény öt képviselőtársával 
egyetemben Pál ellen is feljelen-
tést tett a legfőbb ügyészségen 
érdekkonfliktus gyanúja miatt.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Pető Csilla és Pál Árpád 
RMDSZ-es képviselők, 
Marian Neacşu, Florin 

Costin Pâslaru és Vasile Ghiorghe 
Gliga szociáldemokrata pár-
ti (PSD) képviselők, valamint 
Ghervazen Longher, a nemzeti 
kisebbségek frakciójának tagja 
ellen indul ügyészségi kivizsgá-
lás az ANI feljelentése nyomán 
– az érintettek feltételezhetően 
megszegték a 2003/161-es, a 
köztisztséggyakorlás és az üzleti 
tevékenység átláthatóságáról, a 
korrupció megelőzéséről szóló 
törvényt. 

A gyergyószentmiklósi lak-
helyű Pál Árpád – amint a nyil-
vánosságra került vizsgálati ered-
ményből kiderül – lányát, Pál 
Katalint alkalmazta képviselői 
irodájába, így 2008-tól összesen 
33 939 lejt kapott fizetésként.

Az RMDSZ-es parlamenti 
képviselő a Hargita Népe kérdé-
sére elmondta: igaz, hogy 2008-
tól lánya a képviselői iroda mun-
katársa, ám olyan törvényről 
nem tud, mely ezt megtiltaná. 

„Nem szabad elfelejteni azt sem, 
hogy a képviselő nem alkalmaz 
senkit az irodájába, csupán ja-
vaslatot tesz. A képviselőház 
a munkaadó, és van megfelelő 
jogi irodája, hogy a törvényes-
ség betartását nyomon követ-
hesse” – fogalmazott Pál Árpád, 
nem titkolva, hogy szerinte 
miért történt ez a kivizsgálás: 
„Ez egy húszéves gyakorlat. 
Időnként elővesznek ellenzéki 
politikusokat, úgy látszik, most 
az RMDSZ-nek nyújtanak be 
sárgalapot, mert nem ért egyet a 
regionalizálással.” 

Úgy látja, ártatlan emberek 
becsületében próbálnak ilyen 
eljárásokkal kárt tenni, és fel-
hívást intézett több sajtóorgá-
num felé: adjanak számára teret, 
hogy ismertesse az elmúlt évek 
során készített vagyonnyilatko-
zatait, bemutassa, hogy mennyi-
re gazdagodott meg. „Tizenöt év 
alatt elhatárolódtam mindentől, 
ami tisztességtelen, erkölcstelen. 
Bárki vizsgálhatja az én vagyo-
nosodásomat, nekem nem kell 
lelkiismeret-furdalásom legyen” 
– szögezte le. 
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Feljelentést tett 
az ANI Pál Árpád ellen

Súlyos sérülések nyomai. Ennél is rosszabbul végződhetett volna fotó: hompoth loránd

társadalom

A hét végén fejeződött be a Har-
gita megyei Kulturális Központ 
(HmKK) hatodik fotótanfolyama. 
A székelyföld különböző települé-
seiről érkezett résztvevőknek még 
vizsgázniuk kell a tanultakból.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Egyedi elemeket is tartalmaz 
az az öt hétvégén megtartott 
akkreditált tanfolyam, ame-

lyen nem fotóművészetet, hanem 
mesterséget tanítanak az érdek-
lődőknek – mondta el a Hargita 
Népének Ádám Gyula, a HMKK 
munkatársa, a tanfolyam egyik 
tanára. A tananyagban ugyanis 
egyetemes, magyar és erdélyi fotó-
történet is szerepel, emellett pedig 
terepfotózáson is részt vettek a „di-
ákok”. Idén Varságon kóstolhattak 

bele a természetfotózás szépségébe, 
találhattak témát a népi mestersé-
gek témához. A természetfotózás 
mellett a stúdiófotózáson, az es-
küvői fényképezésen át a sajtófo-
tó műfajáig és a fotótechnikáig, a 
képfeldolgozásig sok mindenről 
ismereteket szerezhettek, illetve 
bővíthették a már meglévőket a 
kezdő és haladó fotósok. 

Akik az öt hétvégén át összesen 
nyolcvan órában tanulták a fényké-
pezés mesterségét, hétfőn vizsgára 
állnak. Hat, kötelező témát feldol-
gozó munkából álló portfolióval 
kell a vizsgáztatók előtt bizonyí-
taniuk, hogy megtanulták, amit 
tanáraik, Molnár Attila (fotótör-
ténet), Veress Nándor (fotótechni-
ka), Erdély B. Előd (stúdiófotózás) 
és Ádám Gyula (képfeldolgozás) 
tanítottak nekik.

Fotósok vizsga előtt

 fotó: ádám gyula


