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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Lelőtte a feléje szaladó medvét 
egy vadász szombaton, a rend-
őrség orvvadászat gyanújával 
vizsgálódik a Maros megyei 
vadásztársaság tagja ellen. 
Közben a megyében egyre több 
nagyközség kertjeibe, gazda-
ságaiba jár be a nagyvad, akad 
település, ahol már templomba 
menni is félnek az emberek.

 » SIMON VIRÁG

Lelőtte a hétvégén a Maros megyei 
Mezőcsávás községben, Bazéd 
település határában egy vadász 

a medvét, amely szembefordult vele. 
A vaddisznóvadászaton részt vevő 
szabédi társaság egyik tagja felé sza-
ladt a nagyvad, a vadász hat méteres 
távolságból rálőtt, fején találva el az 
állatot. Egyébként több medvetáma-
dás is történt a hét végén Maros megyé-
ben, ahol egy pásztort megölt a nagy-
vad, egy vadőrt pedig megsebesített. 
Utóbbi szintén vaddisznóvadászaton 
történt, amikor megtámadta a nagy-
vad és több helyen megsebesítette. 
A vadőr kórházba került, de nincs 
életveszélyben. Maros megyében va-
sárnap több helyről is jelezték, hogy 
medve jár: két esetben a Ro-Alert 
rendszeren keresztül értesítették a 
szovátaiakat, Hármasfaluban és Gö-
demesterházán is lakott területre me-
részkedett a nagyvad.

Az emberélet védelme az első
A Maros megyei rendőrség sajtó-
szóvivője, Emanuela Fărcaş a Szé-

kelyhon érdeklődésére elmondta, a 
rendőrséget szombaton 10.20 óra-
kor értesítették a 112-es sürgősségi 
hívószámon, hogy egy vadászat 
során engedély nélkül lelőttek egy 
medvét. A lőfegyverekkel foglal-
kozó osztály munkatársa kiszállt 
a mezőcsávási helyszínre, ahol 
beszélt a szemtanúkkal. „Első in-
formációink szerint a törvényesen 
megtartott vaddisznóvadászaton 
részt vevő egyik vadász felé nagy 

sebességgel közeledett a medve, 
és ő lelőtte. Az ügyben orvvadászat 
gyanújával indult vizsgálat, a nyo-
mozás során ki fog derülni, hogy a 
vadász hibás-e vagy sem” – mondta 
a sajtószóvivő. A vizsgálatok idejére 
a vadász lőfegyver nélkül maradt. 
A Maros Megyei Vadász és Sport-
horgász Egyesület elnöke, Emil 
Pompei Muică megkeresésünkre el-
mondta, megszokott eljárás, hogy a 
medvelövés körülményeit vizsgálja 

ORVVADÁSZAT GYANÚJÁVAL FOLYTAT KIVIZSGÁLÁST A RENDŐRSÉG A MEDVÉT LETERÍTŐ MAROS MEGYEI VADÁSZ ELLEN

Önvédelemből kellett lelőni a nagyvadat?

A vadász hat méterről, elmondása szerint önvédelemből lőtte le a nagyvadat Mezőcsávás közelében
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a rendőrség. ,,Csak akkor indíta-
nak bűnvádi eljárást az ügyben, 
ha kiderült, hogy a kolléga hibás, 
de nyilvánvaló, hogy önvédelem-
ből lőtt a medvére. A vadász nem 
úgy kelt fel reggel, hogy arra gon-
dolt, hogy medvét fog lőni, hanem 
hogy vaddisznóvadászatra megy. 
A saját életét féltette a nagyvadtól, 
ezért lőtte le” – szögezte le Muică, 
hozzátéve, hogy a törvénynek el-
sősorban az emberéletet kell vé-
denie.

Félnek templomba menni 
az emberek
Megkérdeztük Mezőcsávás köz-
ség polgármesterét, aki maga is 
vadász, hogy mit tud a szomba-
ton történt esetről. Szabó József 
Levente azt mondta, ő egy másik 
vadásztársaság tagja, de hallotta a 
történteket. Mint tőle megtudtuk, 
hetente jelentik a községből, hogy 
medve garázdálkodott a kertek-
ben, gazdaságokban, hol tyúko-
kat, hol libákat vagy más állatokat 
pusztít el. „A gomba az erdőn, 
mezőn marad, már senki nem mer 
kimenni és leszedni. Gyermekko-
romban ezeken a tájakon egyedül 
barangoltam, soha semmitől nem 
féltem. Most félnek az emberek 
kimenni a határba” – emlékez-
tetett. Az embereken eluralkodó 
félelemről beszélt a szabédi uni-
tárius lelkész, Jenei Sándor is, 
akitől megtudtuk, hogy az unitá-
rius templom melletti temetőbe is 
bejárt a medve, így a gyermekek és 
az idősebbek már templomba sem 
mernek menni a nagyvadtól való 
félelmükben.

 » ,,Csak akkor 
indítanak bűn-
vádi eljárást 
az ügyben, ha 
kiderült, hogy a 
kolléga hibás, de 
nyilvánvaló, hogy 
önvédelemből 
lőtt a medvére.” 

 » BÍRÓ BLANKA

Kézdivásárhelyen elfogadhatatlan 
a vezetékes víz minősége, gyako-

riak a csőtörések, rendszeresen elő-
fordul, hogy zavaros, sötét színű víz 
folyik a csapból, így tönkremennek 
a háztartási gépek, kazánok – hív-
ta fel a fi gyelmet a tegnapi sajtótá-
jékoztatón Szigeti Kálmán, az ud-
varterek városának önkormányzati 
képviselője. A magyar polgári párti 
tanácstag – aki pillepalackban ho-
zott „mintát” a sötét színű csapvíz-
ből – rámutatott, a kézdivásárhe-

lyiek elkeseredettek, fontolgatják a 
polgári engedetlenséget, hogy nem 
fi zetnek a szolgáltatásért, de az ut-
cai tüntetést sem tartják kizártnak. 
„A büntetőtörvénykönyv 136-ik cik-
kelyében szerepel, hogy bűncselek-
mény a víz szennyezése, hajlunk 
arra is, hogy bűnvádi feljelentést 
teszünk a szolgáltató ellen. A kéz-
divásárhelyiek türelme elfogyott” – 
mondta a képviselő.

Kifejtette, a regionális szolgálta-
tó megyeszinten 100 millió eurót 
fordított a víz- és csatornahálózat 
fejlesztésére, ebből mintegy 23 mil-

liót költöttek el Kézdivásárhelyen. 
A víztornyok helyett szivattyúháza-
kat üzemeltek be, ám ez azzal jár, 
hogy a korábbi egyenletes nyomás 
helyett néha túl nagy erővel zúdul 
a víz, elszakítja a régi vezetékeket, 
vagy bemossa a lerakódott üledéket 
a hálózatba. A regionális szolgálta-
tó különben megkapta az országos 
árszabályozó hatóság engedélyét 
az áremelésre, az új díjszabást az 
Aquacov közösségfejlesztési egye-
sület tagjai, megyei, városi és közsé-
gi önkormányzatok is meg kell hogy 
szavazzák.

Szigeti Kálmán azt kéri, szolida-
ritásból addig ne szavazzák meg a 
drágítást, amíg a kézdivásárhelyi 
helyzetre a szolgáltató nem talál 
megoldást. Kozsokár Attila, a szol-
gáltató Közművek Rt. megbízott igaz-
gatója korábban lapunknak elmond-
ta, a kézdivásárhelyi vízhálózat 60 
százaléka elavult, ezért gyakoriak a 
csőtörések, másrészt a régi vezeté-
kekben több tonna üledék rakódott 
le. Abban bíznak, hogy a következő 
EU-s költségvetési ciklusban tudnak 
pénzt lehívni a vízhálózat korszerű-
sítésére.

Bűnvádi feljelentést fontolgatnak a kézdivásárhelyi víz minősége miatt

 » A kézdivásár-
helyiek fontol-
gatják a polgári 
engedetlenséget, 
hogy nem fi zet-
nek a szolgáltatá-
sért, de az utcai 
tüntetést sem 
tartják kizártnak.




