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Eladók törzskönyvezett kuvasz kiskutyák, 4 he-
tesek voltak június 15-én. Ár 100 és 200 euró 
között. Tel.: 0723-322228

Mezőgazdaság
Kiadó kaszálásra 9,5 hektár terület Gyer gyó-
ditróban, ültetett fűvel bevetve. A munkáért 
pénzben vagy termésben fizetek. Részletek te-
lefonon: 0741-925592.

Apróhirdetés

Tizennyolc fiatalt utaltak be agyhártyagyulladás tüneteivel a kórházba

Járványügyi ellenőrzés Brassóban
Mintegy 200 személyt 

vizsgáltak meg az elmúlt 

napokban Brassóban: 

az érintettek kapcsolat-

ba kerülhettek azzal a 17 

éves fiatallal, aki csütör-

tökön agyhártyagyulla-

dás miatt halt meg.

Már 18 fiatalt kezeltek teg-
nap agyhártyagyulladás 
tüneteivel Brassóban, a 

fertőző betegségeket kezelő kór-
házban, két páciens állapota 
súlyosabb, egyiküknél pedig a 
vizsgálatok nyomán bebizonyo-
sodott a veszélyes kór jelenléte 
– közölte a News.ro hírügynök-
ség. A betegség aggasztó iram-

ban terjed, egy nappal korábban 
ugyanis még 10 páciens volt be-
utalva ilyen tünetekkel az intéz-
ménybe. A kórházban ugyanak-
kor az elmúlt napokban mint-
egy kétszáz személyt vizsgál-
tak meg, akik kapcsolatba kerül-
tek azzal a 17 éves fiatallal, aki 
csütörtökön agyhártyagyulladás 
miatt halt meg a brassói gyer-
mekkórházban. Liviu Muntean, 
a gyermekkórház menedzsere 
az Agerpres hírügynökségnek 
elmondta: a fiút szerda este utal-
ták be a kórházba, mert rosszul 
érezte magát, de tünetei nem 
utaltak meningitiszre. Állapo-
ta rohamosan romlott, és az or-
vosok erőfeszítései ellenére né-
hány óra múlva meghalt. A rend-
kívül gyorsan bekövetkező halál 
miatt a rendőrséget is értesítet-
ték. A fiatal néhány nappal ko-
rábban barátaival együtt Tatran-
gon vett részt egy nagykorúsítá-
si ünnepségen.

Claudia Bularca, a megyei köz-
egészségügyi igazgatóság szó-
vivője elmondta: azonnal átfogó 
járványügyi ellenőrzésbe kezd-
tek. A fiú osztálytársait és azo-
kat a személyeket, akik a közel-
múltban kapcsolatba léphettek 
vele, arra kérték, jelentkezzenek 
kivizsgálásra a brassói járvány-
kórházban. Akiken a kór tüne-
tei mutatkoztak, azokat beutal-
ták a kórházba, és mintákat vet-
tek, amelyeket Bukarestbe küld-
tek ellenőrzésre. Időközben fer-
tőtlenítést végeztek az elhunyt 
fiatal iskolájában és a gyermek-
kórházban is. A Maszol.ro egyéb-
ként a Bzb.ro portál értesüléseire 
hivatkozva arról számolt be, hogy 
az elhunyt fiatal magyar nemze-
tiségű volt, tanintézetében pedig 
– a Dr. Nicolae Rucărean Műsza-
ki Szakközépiskolában – pénte-
ken gyásznapot tartottak.

Eközben tovább terjed a több 
mint egy éve kitört kanyarójár-

vány: az Agerpres hírügynök-
ség az Országos Közegészség-
ügyi Intézet (INSP) adataira hi-
vatkozva közölte, hogy felte-
hetőleg meghalt a kór 31. áldo-
zata, ugyanakkor még továb-
bi vizsgálatokra van szükség 
a vírus jelenlétének megálla-
pítására. Az esetet Kolozs me-
gyében regisztrálták. Az inté-
zet közleménye szerint a jár-
vány kezdete óta 7233 kanyarós 
esetet regisztráltak, csak az el-
múlt hét folyamán félezer új 
megbetegedést észleltek. Az or-
szág 41 megyéjéből jeleztek ka-
nyaróvírussal való fertőződést. 
Nyolc haláleset Temes megyé-
ben, öt Arad megyében, hat 
Dolj megyében, négy Krassó-
Szörény megyében, egy-egy Bi-
har, Szatmár, Călăraşi, Vaslui, 
Galaţi, Maros megyében, vala-
mint Bukarestben történt. 

K. A.

Online is gyűjtik 
az aláírásokat
Az interneten is csatlakozni le-
het immár a Minority SafePack 
európai polgári kezdeménye-
zéshez, amely az őshonos eu-
rópai kisebbségek jogainak eu-
rópai uniós szabályozását ja-
vasolja – tájékoztatta az MTI-t 
Vincze Loránt, az Európai Nem-
zetiségek Föderatív Uniójának 
(FUEN) elnöke. Rámutatott: az 
Európai Bizottság aláírásgyűj-
tő programját és szerverét vá-
lasztották a támogató aláírások 
összegyűjtésére. A politikus a 
https://ec.europa.eu/citizens-
initiative/32/public/index.
do?lang=hu aláírási felület elő-
nyeként említette, hogy a hon-
lap lehetővé teszi az EU bármely 
hivatalos nyelvének használa-
tát. A magyar anyanyelvű alá-
írók Romániában, Szlovákiában 
vagy akár Nyugat-Európában is 
magyar űrlapot használhatnak. 
Vincze Loránt arra kérte a több 
állampolgársággal is rendelke-
zőket, hogy annak az országnak 
az aláírási ívét töltsék ki, amely-
ben a lakhelyük van. Hozzátette: 
nem lehet papíron és interneten 
is ellátni kézjegyünkkel az ívet, 
és csak egy országban szabad 
aláírni a kezdeményezést, mert 
a rendszer érvényteleníti a ket-
tős aláírásokat. Az EU-nak ak-
kor kell foglalkoznia a kezdemé-
nyezéssel, ha 2018. március 4-ig 
több mint egymillió aláírást sike-
rül összegyűjteni. Az aláírásgyűj-
tést a FUEN Kolozsváron tartott 
májusi kongresszusán indították 
el, amelyen Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár kijelentette, Magyarország 
és a határain kívül élő nemzetré-
szek kiveszik a részüket az egy-
millió aláírás összegyűjtéséből. 
Az RMDSZ 250 ezer aláírás ösz-
szegyűjtését vállalta.

Harminckét migránst 
fogtak el
Román rendszámú kamionban 
próbált Magyarországra jutni 32 
migráns az Ártánd és Bors kö-
zötti magyar–román határátke-
lőnél szombat hajnalban – kö-
zölte a Hajdú-Bihar megyei 
rendőr-főkapitányság ügyeletes 
szóvivője. Dobó Dénes az MTI-
nek elmondta, a határátkelőn 
egy román forgalmi rendszámú 
kamion jelentkezett belépés-
re szombat hajnalban. Miköz-
ben a román határőr a sofőr ira-
tait ellenőrizte, a magyar határ-
őröknek feltűnt, hogy a kamion 
ponyvájának felső része ki van 
lyukasztva. Az ellenőrzés során 
kiderült, hogy a dobozok közt 
32 illegális bevándorló tartózko-
dik, akik nem rendelkeztek a be-
utazáshoz szükséges iratokkal 
– mondta a szóvivő. A magukat 
irakiaknak mondó migránsok 
közt 6 nő, 13 gyermek és 13 férfi 
volt, akikkel szemben az eljárást 
a román hatóságok folytatják le, 
fejtette ki Dobó Dénes.

REKLÁM

„A mindennapokat is hassa át a vadászkultúra értékrendje”
Több száz székelyföldi vadász, 
valamint Erdély más részeiből és 
Magyarországról érkezett vendég 
vett részt a hétvégén Háromszé-
ken megszervezett 7. Székelyföldi 
Vadásztalálkozón. A vándorren-
dezvényt immár második alka-
lommal tartották Árkoson, Máthé 
Árpád, a házigazda település pol-
gármestere pedig köszöntő be-
szédében úgy fogalmazott: fon-
tos megismerni egymás hagyo-
mányait, hogy „a mindennapokat 
is az igazi vadászkultúra érték-
rendje hassa át, mert gróf Széche-
nyi Zsigmond híres szavaival élve 
»a vadászat: vadűzés és erdőzú-
gás, de több erdőzúgás«”. Semjén 
Zsolt, Magyarország miniszterel-
nök-helyettese, a vadásztalálkozó 
fővédnöke a résztvevőket levélben 
köszöntötte, amelyet Mózes Csa-
ba, a földművelésügyi minisztéri-
um osztályvezető-helyettese tol-
mácsolt. Semjén úgy fogalmazott: 
„a székelyföldi vadászok és meg-
hívottjaik egybeszólítása túlmutat 
ősi hagyományunk szeretetén, ez 
a találkozás egyben nemzetünk 
határok feletti összetartozásának 
kifejezése is”. Gróf Károlyi József, 

a 2021-es magyarországi vadá-
szati világkiállítás miniszteri biz-
tosa, a vadásztalálkozó védnöke 
arról beszélt: a négy év múlva sor-
ra kerülő rendezvényen lehetőség 
lesz „a világ nem vadászó” részé-
nek elmagyarázni, hogy mi a va-
dászat, illetve hogy a tevékenység 
a fenntartható természetőrzés ré-
sze lehet.

A 7. Székelyföldi Vadász-
találkozó előadásokkal és 
kiállításmegnyitóval vette kezde-
tét, a szombati napot pedig tizen-
nyolc Kovászna, Hargita és Maros 
megyei szervezet, valamint a bu-
dapesti Vadászati Kulturális Egye-
sület képviselőinek ünnepélyes 
felvonulása indította. Ebben az év-
ben a Venator Terrae Siculorum 
vadászati érdemrend arany foko-
zatát Maros megyéből Csibi Atti-
la Zoltán, Erdőszentgyörgy pol-
gármestere kapta, aki 2015-től a 
Cervus vadásztársaság elnöke, és 
a hazai erdélyi kopófajtamentés 
kiemelkedő harcosa. A Hargita 
megyei díjazott Dénes Domokos 
nyugalmazott erdőmérnök, aki a 
csíkszeredai erdészeti hivatal ve-
zetője, majd a Székelyudvarhelyi 

Vadásztársulat elnöke volt, s ez 
idő alatt alapjaiban újította meg a 
szabályzatot. A Kovászna megyei 
kitüntetett Imreh János nyugal-
mazott iskolaigazgató, aki két év-
tizeden keresztül volt a megyei va-
dásztársaság vezetőtanácsának 
tagja, és hatvannégy évig tanítot-
ta a kezdő vadászokat. A Venator 
Terrae Siculorum tiszteletbeli 

arany fokozatát kapta a székely-
földi vadvilág és vadászat népsze-
rűsítéséért Oláh Csaba, a Vadá-
szati Kulturális Egyesület elnö-
ke és gróf Károlyi József minisz-
teri biztos. A vándorrendezvény-
nek jövő évben Hargita megye ad 
otthont.

BÍRÓ BLANKA

Egyre bátrabbak a medvék
Hét portára tört be a medve hét-
végén a Hargita megyei Bögöz te-
lepülésen, ahol nyulakat és szár-
nyasokat pusztított el, illetve ke-
rítéseket és ólakat rongált meg. 
A történtek óta a helyiek retteg-
nek, úgy érzik, magukra marad-
tak, Szilágyi Ferenc alpolgármes-
ter eközben attól tart, előbb-utóbb 
emberre is rátámad a nagyvad. 
Az elöljáró kifejtette: szombat haj-
nalban a falu Székelyudvarhely 
felőli bejáratánál élő család a ku-
tyák ugatására ébredt, az udvar-
ra kilépve pedig szembetalálták 
magukat egy medvével. A nagy-
vadat sikerült zajkeltéssel elri-
asztani, a családtagok pedig fi-
gyelmeztetni akarták szomszéd-
jukat, de a medve ott már feldúlta 
az ólakat. A nagyvad még aznap 
este visszatért, és öt udvarra tört 
be, tyúkokat és nyulakat pusztí-

tott. Az érintettek szerint koráb-
ban sosem járt medve az udvaru-
kon. Az egyik családfő a támadás 
idején tárcsázta a 112-t, de szemé-
lyi sérülés híján nem kaptak se-
gítséget. Vasárnap a nem messze 
fekvő Etéden is garázdálkodott 
a medve, ahol két juhot ölt meg – 
közölte Nagy Endre alpolgármes-
ter, aki szerint egyre nagyobb a 
baj. Tusnádfürdőn eközben mun-
katársunk személyesen is meg-
győződhetett arról, hogy a nagy-
vadak úgy járnak a településen, 
mint a kóbor kutyák, kifosztják az 
egyébként medvebiztos szemét-
tárolókat. A helyiek attól tartanak, 
hogy ha a medvék nem találnak 
elég táplálékot a kukákban, betör-
nek majd a háztartásokba. 

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND,
 ISZLAI KATALIN

Gazdag program. Sólyombemutatót is tartottak a vadásztalálkozón
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