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Sebzett medvét üldöznek
Veszélyes vadállatra fi gyelmeztetnek a vadászok Székelyudvarhelyen
• Kétbocsos anyamed-
vét ütöttek el hétfőn 
este Székelyudvarhely 
és Felsőboldogfalva 
között. A nagyvad nem 
pusztult el, hanem a 
Nagy-oldalban lévő 
terepmotor-pályához 
közeli erdőbe menekült. 
A vadászok jelenlegi 
is keresik a veszélyes-
nek minősülő sebzett 
medvét, és arra kérik a 
lakókat, hogy kerüljék 
a környéket.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

E ste nyolc órakor gázolta el a 
kétbocsos anyamedvét egy 
szabályosan közlekedő au-

tós a Székelyudvarhely és Felsőbol-

dogfalva közötti 137-es megyei úton 
– tudtuk meg László Szabolcstól, a 
Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség 
igazgatójától. Mint mondta, a nagy-
vad, amely megsérült, de nem pusz-

tult el, elmenekült a felsőboldogfal-
vi temető irányába.

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a 
Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület vezetője elmondta, 

hogy már az esti órákban terepszem-
lét tartottak, ám akkor még ők sem 
mertek bemenni az erdőbe, hiszen 
a sebzett medve roppant veszélyes 
lehet. Végül kedden hajnalban, vir-

radat után közel tíz kilométeren át 
követték a nagyvad véres nyomait, 
ám még nem sikerült megtalálniuk 
a folyamatosan mozgásban lévő ál-
latot. Cikkünk írásakor az egyesület 
kilenc munkatársa tartózkodott a 
helyszínen. A vadászok úgy sejtik, 
hogy a Székelyudvarhely határában 
lévő Nagy-oldalhoz közeli erdőben 
rejtőzhet a medve. A nyomok alapján 
egy jól megtermett vadról van szó. 
„Tudom, hogy gombaszezon 
van, de arra kérek mindenkit, 
hogy kerüljék el a közeli erdő-
ket, hiszen a sebzett medve 
roppant agresszív, így bárkire 
rátámad” – hívta fel a fi gyel-
met Mărmureanu. Az egyesü-
let vezetője ugyanakkor kije-
lentette, ártalmatlanítani fogják 
a nagyvadat, amint rábukkannak, 
hiszen szerintük az emberek bizton-
sága mindennél fontosabb. Egyéb-
ként Mărmureanu-Bíró Leonárd sze-
rint várható volt, hogy előbb-utóbb 
egy autós elüti az anyamedvét, 
hiszen az folyamatosan ott kószált 
az említett út közelében. Több mint 
bizonyos, hogy nagyjából egy hete 
is azt az állatot látták a székelyud-
varhelyi II. Rákóczi Ferenc utcában.

Kétbocsos, sebzett medve 
járja az erdőt Székelyudvarhely 
közelében. Bárkire rátámadhat
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Udvarhelyszék

Ajándék lóval jönnek a humoristák

„Hetedik éve szervezzük kö-
zösen Felméri Péterrel az 

erdélyi előadás-sorozatunkat, és 
próbálunk következetesek lenni, 
még a címválasztásban is. Az el-
ső turnénk címe „Akciós medve” 
volt, és azóta rengeteg szeretetet 
kaptunk a közönségtől, úgyhogy 
arra gondoltunk, hogy itt az ideje, 
hogy mi is visszaadjunk valamit, 
így lett az est címe „Ajándék ló”. 
– ismertette Bálint Ferenc humo-
rista, a Szomszédnéni társulat 
tagja. „A közönség nem csak vic-
ces jeleneteket kap tőlünk stand 
up comedyvel fűszerezve, hanem 
minden előadás után kisorsolunk 
egy lovat.” – ígérte. 

„Ha már hülye ajándékokról van 
szó – folytatta Tóth Szabolcs –, egy-
szer loptunk egy stoptáblát egy ba-
rátunk születésnapjára, mert nem 
tudtuk, hogy a nagybátyja a megyei 
útügy vezetője, a nagyapja meg tör-
vényszéki főbíró. Úgyhogy az aján-
dékunknak lett negatív és pozitív 
következménye is: a negatív, hogy 
a meglepetés vissza lett helyezve az 
eredeti helyére, a pozitív meg, hogy 
nem kellett börtönbe menjünk.”

Felméri Péter, a Showder Klub és 
a Comedy Central humoristája sem 
idegenkedik a furcsa ajándékoktól: 
„Én egyszer festettem Litkai Ger-
gelynek, a Dumaszínház alapítójá-
nak egy saját festményt egy 30x30-
as vászonra, csupa sárgára, akrillal. 
Az volt a címe, hogy “Litkai Gergely 
a napba néz, és a nap visszanéz rá.” 

Ami a humort illeti, Felméri sze-
rint az folyamatosan változik: „Úgy 
érzem, hogy az enyém évről évre éret-
tebb lett. Idén érkezik a Felméri 7.0”.  
„Szerintem a humor pont annyit vál-
tozott az elmúlt hét év alatt, amennyit 
a világ, de ez azt hiszem, hogy mindig 
is így volt. Volt amikor mamutvadá-
szatról poénkodtak az emberek, most 
meg mozgásérzékelő szenzorokról.” 
– mondja Tóth Szabolcs humorista a 
rendezvény beharangozójában. „Per-
sze egy előadásban a taps a legjobb, 
ugyanis rengeteg jelentése van, és 
mind pozitív. Jelenti azt, hogy van-
nak emberek a nézőtéren, tehát nem 
üres teremben játszottunk, jelenti azt, 
hogy tetszett a közönségnek, tehát 
megérte játszani, és jelenti azt, hogy 
vége a fellépésnek, tehát hamarosan 
iszom egy sört.”

A turné részletei:
Marosvásárhely:  november 10., 

18 és 20 óra, Maros Művészegyüttes 
előadóterme / Jegyek:  a Kultúrpalo-
ta és a Maros Művészegyüttes jegy-
pénztárában

Gyergyószentmiklós: novem-
ber 12., 18 óra, Korona terem / Je-
gyek: az Onesesben

Csíkszereda:  november 13., 19 
óra, Szakszervezetek Művelődési 
Háza / Jegyek: a Szakszervezetek 

Művelődési Házának a jegypénztá-
rában

Székelyudvarhely: november 
17., 18 és 20 óra, Tomcsa Sándor 
Színház / Jegyek: a színház jegy-
pénztárában

• A Showder Klub humoristái,  a Szomszédnéni Pro-
dukciós Irodás  Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs, vala-
mint Felméri Péter  november 10-én Marosvásárhelyen, 
12-én Gyergyószentmiklóson, 13-án Csíkszeredában 
és 17-én Székelyudvarhelyen mutatják be vadonatúj 
humorestjüket „Ajándék ló” címmel. 
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