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Az utóbbi időben minden 
éjjel erősen ugattak a ku-
tyák a ditrói Kelemen Kár-

oly gazdasági épületei körül. A 
gazda vasárnap éjjel már meg-
elégelte, hogy ismét nem tud 
aludni a kutyaugatás miatt, hát-
rament a kertbe, megnézni, 
hogy mi is zajlik ott, miért ugat-
nak a kutyái. 

Két szénakazal áll a kerítés 
nélküli, mezőszéli területen, 
a kettő között szűk, egyméte-
res távolság van. Innen ugrott 
ki a medve, és vetette rá ma-
gát a férfira. 

„Olyan erővel rámcsapott, 
hogy a földre estem, és egyből 
ugrott is rám. Azzal volt sze-
rencsém, hogy védekeztem, 
ahogy tudtam” – mondja Kele-
men. Hozzáteszi, hogy csak ke-
vés sebet ejtett rajta a medve 
annak köszönhetően, hogy sze-
rencsére az állat úgyszólván át-
ölelte és szorította magához, így 
nem tudta a karmaival szaggat-
ni. Ha seb kevés is van, azért a 
medve szorítását egész testén 
érzi – meséli az áldozat. 

Kelemen Károlyt az eset 
után a Csíksomlyón lévő Csík-
szeredai Megyei Sürgőssé-
gi Kórház fertőző osztályára 
szállították. Sérülései ugyan 
nem életveszélyesek, a fertő-
zés- és a veszettségveszély 
miatt szorul kezelésre. 

Nem számít segítségre

Elmondja, a támadás nagyon 
rövid idő alatt, 1-2 perc alatt 
zajlott le, ezután pedig a vadál-
lat elszaladt. Nem volt nagy pél-
dány, kétéves lehetett – véli. A 
földön fekvő férfit a felesége ta-
lálta meg, ő hívta a mentőket. 
Az áldozat még elmondja, hogy 
nem is tudja, kiabált-e segítsé-
gért, jajgatott-e egyáltalán, úgy 

rémlik számára, hogy a medve 
szorítása miatt még hang sem 
jött ki a torkán.

A ditrói az első eset a kör-
nyéken, hogy lakóházak köz-
v e t l e n  k ö z e l é b e n  t á m a d t  
emberre a medve. A történte-
ket Kelemen Károly nem jelen-
tette a hatóságoknak, hiszen 
nem is számít arra, hogy bár-
ki segíthetne. Őt sem keres-
te egyetlen hivatalos személy 
sem a kórházba kerülése óta.

Arra számít, hogy ma vagy 
a napokban már hazaengedik 
a kórházból. Azonban azt csak 
reméli, hogy ezzel le is zárul 
a történet, hiszen a feleségétől 
tudja, azóta is ugyanúgy ugat-
nak a kutyák, mint múlt héten, 
vagy azon a vasárnap éjjelen. A 

medve valószínűleg továbbra is 
a közelben van. 

Medvetámadások a környéken

Gyergyószéken egy éve indult 
növekedésnek a nyilvánosságra 
került medvetámadások száma. 
2016 augusztusának végén egy 
ditrói kukoricásból vaddisznó-
kat hajtott volna ki a gazda segí-
tőivel, de kiderült, nagyobb vad, 
medve van ott, amely meg is se-
besítette a gazdát. Nagyobb is 
lehetett volna a baj, ha a hely-
színen lévő vadász le nem lőt-
te volna az embert marcangoló 
állatot. Ezt követően sorozat-
ban érkeztek a jelentések arról, 
hogy egyik vagy másik település 
közelében pusztított háziállato-

kat vadállat. Egyik helység sem 
volt kivétel. Juhok, szarvasmar-
hák, disznók váltak a vad marta-
lékává. Székelyföldön azonban 
több helyen emberre is támadt a 
medve, több felcsíki eset is volt 
például. Gyergyó széken leg-
utóbb augusztus közepén egy 
vaslábi esetről érkezett hír.  Egy, 
a faluhoz közeli szarvasmarha-
karámnál egy 28 éves pásztort 
sebesített meg az állat. 

Habár számos ígéret szólt 
arról, hogy a veszélyes vadak 
kilövésére engedély érkezik, 
környékünkön egyetlen med-
vére sem lőhettek rá a vadá-
szok, sőt a megyében is csak 
egy ilyen eset volt, Csíkmada-
ras közelében.

GERGELY IMRE

Lábadozik a ditrói medvetámadás áldozata

Saját kertjében támadt rá a medve

Megölt háziállat: sok ilyen eset van Székelyföld-szerte
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A mai napon talán 

kiengedik a kórházból 

azt a ditrói férfit, akit 

vasárnap éjjel táma-

dott meg a medve a 

faluszélen levő kertjé-

ben. Viszonylag sze-

rencsésen megúszta 

az esetet, sérülései 

nem életveszélyesek, 

de egész testén érzi az 

állattal való birkózás 

nyomait.

A balesetes módszerrel csal-
tak ki 3500 lejt egy homoród-
szent mártoni idős hölgytől 
hétvégén: a 75 éves özvegy-
asszonyt azzal hívta fel egy 
magát rendőrnek kiadó férfi, 
hogy a fia elgázolt két embert 
Székelyudvarhelyen, annak ér-
dekében pedig, hogy közben jár-
jon az érdekében, pénzre van 
szüksége. Az asszonyt szombat 
reggel hívták fel vezetékes tele-
fonon, és azt állították, a balese-
tet okozó fiát 48 órára őrizetbe 
vették. A telefonáló azt mondta: 
az elgázolt beleegyezett, hogy 
pénzért cserébe visszavonja a 
feljelentését, az álrendőr ugyan-
akkor hangsúlyozta, hogy az al-
kuval állását kockáztatja, ezért a 
megállapodásról senkinek nem 
szabad tudnia. A csaló utasítot-
ta az idős nőt, hogy vásároljon ti-
zenöt darab, egyenként tízeurós 
mobiltelefonos feltöltőkártyát, a 
kódjaikat diktálja le neki, utá-
na semmisítse meg azokat – 
az asszony nem fogott gyanút, 
így eleget tett a felszólításnak. 

A csaló azonban többször visz-
szahívta, és különböző indo-
kokkal – például, hogy műteni 
kell az egyik sérültet –, továb-
bi kártyákat vásároltatott az át-
vert asszonnyal. A nő már az 
összes feltöltőkártyát megvásá-

rolta Homoródszentmártonban, 
mikor értesítették erről a fiát, 
aki a településre sietett. A kö-
vetkező telefonhívásra így már 
a férfi válaszolt, de ahogy meg-
hallották a hangját, a csalók 
azonnal lecsapták a telefont. Az 

asszony végül 51 darab tízeurós 
kártyát vásárolt, ami összesen 
3408 lejbe került. Gheorghe Filip, 
a Hargita megyei rendőr-főkapi-
tányság szóvivője rámutatott: a 
módszer nem ismeretlen szá-
mukra, nyomozni viszont csak 
akkor tudnak, ha feljelentés ér-
kezik. Azt is elmondta: a napok-
ban Parajdon is így vertek át egy 
87 éves asszonyt, akitől 1837 lejt 
csaltak ki feltöltőkártyák formá-
jában. A szóvivő arra kérte azo-
kat, akiknek idős szülei vannak, 
hogy figyelmeztessék őket a je-
lenségre.

Eközben az RMDSZ tegna-
pi hírlevelében arra figyelmez-
tetett: tudomásukra jutott, hogy 
Marosvásárhelyen ismeretlen 
személyek járnak házról házra, 
és a szövetség nevében 25 lejnyi 
összegeket kérnek el tagságdíj 
gyanánt, ezért pedig semmi-
lyen bizonylatot nem adnak. Az 
RMDSZ leszögezi: csalókról van 
szó, ők ilyen formában soha nem 
gyűjtenek tagdíjat. 

JÁNOSI ANDRÁS

Időseket próbálnak átverni

 A gyanútlan időseket sokszor könnyű átvernie a csalóknak
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Női élettörténetek 
egyházközelben
Beszélgetések nőkkel, nőkről 
– nem csak nőknek Gyergyó-
szent miklóson, azaz Bodó Már-
ta egyháztörténésszel, iroda-
lom- és színikritikussal a Nőszi-
rom című kötetéről beszélget 
Simon Emőke kommunikációs 
szakember. Újra a Belső iránytű 
vendége lesz Bodó Márta, a 
Verbum kiadó főszerkesztője, 
egyháztörténész, irodalom- 
és színikritikus. Korábban a 
Testben élünk kötetét hozta el, 
most a Nőszirom című könyvét 
ismerteti válaszolva beszélge-
tőtársa, Simon Emőke kérdése-
ire. Tíz egyházi alkalmazásban 
dolgozó nő élettörténete bonta-
kozik ki a kötetben, és a beszél-
getések sok érdekességre vilá-
gítanak rá a mai világból, benne 
a nőkről, akik egyházi szolgála-
tot vállalnak hivatásszerűen. Az 
előadásra szeptember 22-én 19 
órától a gyergyó szent miklósi 
Szent István plébánia nagyter-
mében kerül sor.

B. K.




