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Rossz hírrel hívták fel ked-
den reggel Gyűjtő András 
csíkbánkfalvi gazdát az álla-

tait őrző pásztorok, akik csak any-
nyit tudtak a telefonban mondani, 
hogy egy medve támadt a csordá-
ra. Habár akkor még nem tudta az 
állattartó, hogy a 86 tehenes csor-
dából kinek az állatai sérültek, pár 
gazdatársával autóba ült, hogy a 
helyszínre sietve menthessék, ami 
még menthető. A helyszínen még 
ott találták a medvét. A vadállat – 
elmondása szerint – olyan nagy 
volt, amilyet ő még sosem látott, s 
hiába kiabáltak rá, egyáltalán nem 
reagált a riogatásra.

Több állat megsérült

Azt is elmondta a gazda, hogy 
tulajdonképpen a szarvasmarhák 
mentették meg társaikat, hiszen 
szarvaikkal támadtak a medvé-
re, majd a megsérült állatokra is. 
Miután a vad elmenekült, a pász-
torok és gazdák megpróbálták 
összeterelni a szétszéledt csor-

dát, és kiválasztani a sérülteket. 
Így kiderült, hogy a két legsúlyo-
sabban megsérült állat épp Gyűjtő 
Andrásé – azokat haza is szál-
lították –, de azok mellett többet 
is megsebesített a nagyvad. Épp 
emiatt félő, hogy a kint maradt 
vérző állatok szagára visszatér a 
medve – mutatott rá a kijáró csor-
dába 18 tehenet engedő állattartó.

Segítséget kértek

Amikor tegnap délben felkeres-
tük a károsultat, már az istállóban 
volt a két, nyakán, oldalán megkar-
molt, megharapott állat, emellett a 
gazda már a polgármesteri hiva-
talt is felkereste jelenteni a kárt, 
és segítséget kérni a sérült álla-
tok elszállításában, valamint az 
állatorvos is megnézte a tehene-
ket, megállapítva, hogy sérüléseik 
súlyossága miatt azokat nem le-
het megmenteni. Az állattartó azt 
is kifejtette, hogy a 6-8 ezer lejes 
kár mellett nagy probléma szá-
mukra, hogy mi legyen a két állat-

tal, hiszen értékesíteni nem tudja, 
fogyasztásra nem alkalmas a hú-
suk, illegálisan levágni és elásni 
pedig nem akarja. Mivel a polgár-
mesteri hivatal elöljárói nagyon se-
gítőkészek voltak, így bízik benne, 
hogy nem kell napokig várjanak a 
megoldásra.

Megelőzni a nagyobb bajt

A téma kapcsán Gyűjtő András 
megjegyezte, a korábbi években 
is volt példa arra, hogy egy-egy 
állatot megtámadott a medve a 
falu közelében, sőt múlt télen 
még a falu közepén lévő gazdasá-
guk mögött is járt egy nagyvad. A 
korábbi kisebb támadások okán 
döntöttek úgy, hogy most nyilvá-
nosságra hozzák az esetet, bízva 
benne, hogy az illetékes szervek 
tesznek valamit a nagyobb baj 
elkerülése érdekében. Ugyanis 

most „mindössze” két állat látta 
kárát a támadásnak, de a pászto-
rok, gombászók is lehettek volna 
az áldozatok – fejtegette a gazda.

Először kárfelmérés, majd elszállítás

Szabó Lászlótól, Csík szent-
györgy község alpolgármeste-
rétől érdeklődve megtudtuk, a 
károsult  benyújtotta kártérítési 
kérelmét az önkormányzathoz, 
ami után ők mára összehívták 
a kárfelmérő bizottságot. Azt 
is kifejtette, hogy mivel a sérült 
állatokat meg kell nézniük a bi-
zottság tagjainak, így amíg az 
meg nem történt, nem hívják ki 
az önkormányzattal szerződéses 
viszonyban lévő céget azok el-
szállításáért, de utána segítenek 
ebben a gazdának.

KÖMÉNY KAMILLA

Két szarvasmarha biztosan elpusztul a keddi medvetámadás miatt

Marhacsordára támadt egy medve

Megsebesített szarvasmarha. Több ezer lejes kár érte az alcsíki gazdát

Az sem ritka, hogy emberre támad a vad

Hétfőn délután Csíkszentkirály határában támadt gombászokra a 
medve, akik szerencsére ép bőrrel megúszták a találkozást – ava-
tott be a károsult gazda. Kevésbé volt szerencsés az a pásztor, 
akit a minap medve harapott meg a Székelykeresztúr melletti falu, 
Kissolymos határában – közölte kedden az Agerpres hírügynökség. 
Mint írták, a Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint a 34 
éves férfi a juhait legeltette a falu közelében, amikor hétfő este med-
ve támadt rá, a pásztor hiába próbált elmenekülni, nem sikerült. Ar-
ról is ír a hírügynökség, hogy a kissolymosi volt az idei negyedik eset, 
amikor emberre támadt medve Hargita megyében, tavaly pedig 18 
személy sérült meg medvetámadás következtében a megyénkben.

Kijáró csordára támadt egy medve tegnap reggel 

kilenc óra körül Csíkbánkfalva közelében. A vadállat 

több szarvasmarhát megsebesített, közülük kettőt 

súlyosan. A károsult gazda azért számolt be az eset-

ről, hogy az illetékesek a nagyobb bajok − emberre 

támadás − elkerüléséért tehessenek valamit.
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Előadás a városházán

A Honfoglalás előttől az Euró-
pai Unió utánig című előadás-
sorozat folytatásaként június 
15-én, pénteken 18 órától Gá-
bor Ferenc Fekete-Körös-völgyi 
székely-magyar vértanúság 
című könyvét mutatják be 
Csíkszeredában, a városháza 
gyűléstermében.

Lelkigyakorlat 
szenvedély betegeknek
A józanság útján címmel szen-
vedélybetegeknek és hozzátar-
tozóiknak szervez lelkigyakor-
latot a Gyulafehérvári Caritas 
Ki-Út Konzultációs programja 
és a magyarországi Katolikus 
Alkoholistamentő Szolgálat. A 
program helyszíne a székelyud-
varhelyi Szent Pió Lelkigyakor-
latos Ház, időpontja június 28. 
– július 1. Érdeklődni és jelent-
kezni Mezei Hajnalnál, a Gyula-
fehérvári Caritas KI-ÚT konzul-
tációs program munkatársánál 
lehet június 25-e, déli 12 óráig, 
a 0737-300980-as telefon-
számon vagy a hajnal.mezei@
caritas-ab.ro e-mail-címen.

Táncfilmeket 
vetítenek
Táncfilmekből készült váloga-
tást mutatnak be csütörtökön a 
Csíki Székely Múzeum proto-
kolltermében este hat órától. 
A táncfilmeket a barceloniai 
Choreoscope Nemzetközi 
Táncfilmfesztivál után Csíksze-
redában is megtekinthetik az 
érdeklődők János Loránd feszti-
váligazgató jóvoltából. A filmve-
títésre a belépés ingyenes.

Évadzáró gálaműsor

Pénteken 19 órától Ünnepi évad-
záró gálaműsorral búcsúztatja 
a Csíki Játékszín a színházi sze-
zont. Az est során visszatekinte-
nek az elmúlt tizenkilenc évadra, 
kihirdetik a közönségszavaza-
tok eredményeit, kiderül, hogy 
mely előadásokat, alakításokat 
kedvelte leginkább a közönség 
az évadban. A gálaműsoron 
odaítélik a társulat belső díjait, a 
Hunyadi László-díjat, a Kulissza-
gyűrűt, és kiosztják a közönség-
díjakat. A jegyek ára 30 lej. Hely-
foglalásra a 0266 – 314472-es 
telefonszámon van lehetőség.

Áramszünet

Betervezett munkálatok miatt 
június 15-én 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgálta-
tás Csíkkarcfalván az 1-75., és 
101-353-as házszámok között, 
illetve Jenőfalván az 1-88, 123, 
126-209, 218, 358-360 és 487-
624-es házszámok között.

Csata Jenő kiállítása

Csata Jenő csíkszeredai festő-
grafikus legújabb alkotásaiból 
nyílik kiállítás június 15-én Csík-
szeredában, a Szív utcai Ave Art 
Galériában. Pénteken 18 órakor 
méltató beszédet mond Bács 
Béla János. A kiállítás három hé-
ten át lesz megtekinthető.




