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Nincs meg a sebzett medve 

Mărmureanu-Bíró Leonárd arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra sem 
sikerült megtalálni a nagyjából egy hete autóval elütött medvét, amely 
vélhetően a motorospálya közelében lévő erdőben bujkál. A sebzett 
egyed ugyanakkor rendkívül veszélyes. „Nagy valószínűséggel sebláz 
kínozza az állatot, így víz közelében vagy egy dagonyában feküdhetett 
el. Éppen ezért arra intek mindenkit, hogy kerülje a vizenyős területeket, 
illetve az erdőt” – szögezte le az egyesület igazgatója.

M O L N Á R  M E L I N D A

A z előkelő frank család gyerme-
ke hittérítőként élt, hatalma 

volt a gonosz lelkek felett. Az Arany 

legenda szerint „a királynál akkora 
kegyben állt, hogy valahány foglyot 
meglátogatott a tömlöcben, mindet 
rögtön szabadon engedték.” Egyik 
jelképe ezért lett a bilincs, másik a 
börtönrács, ami szimbolikusan a 
bűnök fogságát is jelenti. Nevének 

eredettörténetét némely források az 
oroszlánhoz (leo) kötik, lelki tulaj-
donságait szintén ehhez kapcsolják: 
bátorság a gonosz gondolatok meg-

fékezéséhez és az égiek szemlélésé-
hez; éberség a világ és Isten dolgai 
iránt. Másik tulajdonsága az erő volt, 
részint a bűnök felett, másrészt a jó 
cselekedetekben. Végül pedig a vi-
lági dolgoktól való óvatosság, 
félelem: minden neki fel-
ajánlott kincset megvetett.

A földművesek, bányá-
szok, kádárok, fuvarosok, 
kovácsok, rézművesek, te-
herhordók, lakatosok, istál-
lófi úk, gyermekágyas nők és foglyok 
patrónusa. Lénárd fogadalmi aján-
dékként szokás volt vasból készített 
képet ajándékozni.

Templombúcsú 

Gyergyóremetén a templom 
védőszentje és az egyházközség 
kórusának a névadója Szent Lé-
nárd. A búcsús szentmise ma 11 
órától kezdődik, szónoka pedig 
Korom Imre, a gyergyószentmik-
lósi Munkás Szent József Egyház-
község plébánosa lesz.
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„Ijesztő a helyzet”
Folyton látni a nagyvadakat Székelyudvarhelyen
• Ismét betört egy 
székelyudvarhelyi 
portára a medve, ezút-
tal a Farcádi utcában, 
ahol tyúkokat ölt meg. 
Mindezek mellett a 
város öt különböző 
pontján látták a nagy-
vadakat az utóbbi 
néhány napban, ami 
még a vadászok sze-
rint is aggodalomra 
ad okot. A Rét utcában 
garázdálkodó medvét 
csapdával igyekeznek 
befogni a szakembe-
rek, de munkájukat 
hátráltatják a veszé-
lyes helyszínre kijáró 
kíváncsiskodók.

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

Legutóbb tegnap hajnalban jel-
zett a Ro-Alert fi gyelmeztető 
rendszer, hogy medvét láttak a 

Cserehát lakónegyedben. Mărmure-
anu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász Egyesület 

igazgatója lapunknak elmond-
ta, a bejelentők szerint az 
ottani szeméttározóknál járt 
a nagyvad, amelynek sem 
hajnalban, sem reggel nem 
bukkantak a nyomára. Ettől 
függetlenül úgy sejtik, hogy 
egy bocsos anyamedvéről van 

szó, mivel azt többször is látták a 
helyszínen. „Elfogytak a gyümölcsök 
a határban, így a túlszaporodott med-
vék már a városba is bemerészkednek 
élelmet keresve. A kukák pedig vonz-
zák őket” – magyarázta a szakember. 
Rámutatott, más megoldás híján vil-

lanypásztorral kell körbevenni a táro-
zót, hiszen a nagyvad biztosan vissza 
fog térni. Persze az este folyamán kol-
légái kint lesznek a helyszínen, hogy 
szemügyre vegyék és elriasszák a 
megjelenő medvét.

Máshol is vannak gondok

Az utóbbi néhány napban Székely-
udvarhely más részeiről is jelen-
tették, hogy medvéket láttak, ilyen 
például a Templom és a Szabók ut-
ca, valamint Kadicsfalva – mondta 
Mărmureanu-Bíró Leonárd. „Most 
már a vak is láthatja, hogy több 
medve garázdálkodik Székelyud-
varhelyen, legalább tizenöt egyed-
ről van szó a megfi gyeléseink sze-

rint. Már alig bírjuk a munkát, éjt 
nappallá téve terepen vagyunk, és 
próbáljuk elriasztani a nagyvada-
kat vagy éppen károkat mérünk fel. 
A helyzet pedig egyre csak fokozó-
dik. Persze más településekről itt 
még nem is beszéltem, hiszen pél-
dául Parajd központjában rendsze-
resen látni medvét. Most legalább öt 
medvecsapda kéne csak Székelyud-
varhelyen” – fakadt ki.

Mondandóját még be sem fe-
jezte a vadász, máris hívták tele-
fonon, hogy keddre virradóra egy 
újabb székelyudvarhelyi portára 
tört be a nagyvad. Később kide-
rült, hogy a Budvár irányából ér-
kező egyed egy Farcád utcai gazda 
szinte minden tyúkját elpusztítot-

ta, csak négyet hagyott életben. 
Utóbbiakat le fogja vágni a tulajdo-
nosuk, mivel tart a nagyvad visz-
szatérésétől. A kilövési kvóták be-
tiltása miatt nincs más megoldás, 
ide is kimennek éjszaka riasztani 
a vadászok. „Egyszerűen ijesztő a 
kialakult helyzet” – fogalmazott 
a Nagy-Küküllő Vadász- és Sport-
horgász Egyesület igazgatója.

Veszélyes kíváncsiság

Sajnálatos esetekről is beszámolt 
Mărmureanu-Bíró Leonárd, ugyan-
is kiderült, hogy többen látogatják 
a Rét utcai medvetámadás köze-
lében kihelyezett csapdát. Mint 
mondta, ez nemcsak életveszélyes, 
de roppant nagy felelőtlenség is. 
„Délután hat órakor készített felvé-
telt a kamera több fi atalról, miköz-
ben egy másik napon este hétkor 
a medve kószált ott két boccsal” 
– fejtette ki. Éppen ezért arra kér 
mindenkit, hogy saját testi épségét 
szem előtt tartva kerülje el a hely-
színt. Mindemellett a kíváncsis-
kodók hátráltatják a vadászokat a 
medve elfogásában is.

Lezsák Sándor 
előadása
A honfoglalás előttől az Európai 
Unió utánig előadássorozat 
keretében, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa és 
Csíkszereda város közös szer-
vezésében november 8-án, pén-
teken 17 órától Lezsák Sándor, a 
Magyar Országgyűlés alelnöke 
30 éve szabadon 1989–2019 
címmel tart előadást a város-
házán. A rendezvényre minden 
érdeklődőt várnak.

Erdélyi Prímások 
Találkozója
A Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes idén is megszervezi, 
immár 22. alkalommal az Erdé-
lyi Prímások Találkozóját Csík-
szeredában. A Városi Művelő-
dési Házban november 13–15. 
között zajló rendezvényen 
szakmai képzés is lesz, melyet 
a budapesti Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem Népzene 
Tanszékének tanárai vezetnek 
majd. A részvételhez előzetes 
bejelentkezés szükséges, 
amit november 12., kedd 16 
óráig lehet megtenni a 0266-
371362-es telefonszámon vagy 
a hargitaneptanc@gmail.com 
e-mail-címen. Ugyanakkor nem 
maradnak el a gálaműsorok 
sem, ezeket november 14-én és 
15-én 19 órától tartják.

Időponthoz kötött 
ügyfélfogadás
A csíkszeredai városháza 
egyes szakirodáinál november 
4-től ügyfélszolgálati progra-
mot vezettek be. Az ügyfelek 
hétfőn, kedden és csütörtökön 
8–9 óra, illetve 16–17 óra 
között, szerdán és pénteken 
pedig 8–9 óra között fordul-
hatnak a következő szakirodák 
munkatársaihoz: az adó- és il-
letékosztályhoz (124-es iroda), 
a humán erőforrás irodához 
(139-es iroda), kulturális osz-
tályhoz (144-es iroda), a me-
zőgazdasági irodához (138-as 
iroda) és a vagyonnyilvántartó 
irodához (103-as iroda). Az 
utolsó ügyfeleket 8.45 órakor, 
illetve 16.45 órakor fogadják 
– tájékoztat a Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala.

A nyakleves 
antológiája
Nagy Lóránt csíkszeredai szer-
ző A nyakleves antológiája című 
kötetét mutatják be november 
12-én 17 órától a Kájoni János 
Megyei Könyvtárban. A csík-
szeredai Tipographic kiadónál 
megjelent kötet borítótervét 
Siklódy Ferenc képzőművész 
tervezte. A könyvben huszonhat 

történet kapott helyet, amelyek 
a hetvenes-nyolcvanas évek 
hangulatát idézik, és ezek min-
denikében elcsattan minimum 
egy pofon – innen a cím. A szer-
zővel Nagy Péter beszélget.

• RÖVIDEN 
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Szent Lénárd, a fogolyszabadító
• A koraközépkor egyik legismertebb szentjének, 
Lénárdnak, más néven Leonárdnak az életéről annyit 
tudunk, hogy valószínűleg az 5. században született és 
Limoges mellett kis remeteséget létesített. Legendáriu-
ma viszont jelképekben gazdag és számos osztrák-ba-
jor néphagyomány is kötődik nevéhez.

Nemcsak magukat sodorják veszélybe, de a garázdálkodó medve 
befogását is hátráltatják a kíváncsiskodók 

▴   FORRÁS: NAGY-KÜKÜLLŐ VADÁSZ-  ÉS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET




