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Önvédelemből kellett lőnie?
Bűnügyi kivizsgálás folyik a medvét lövő vadász ellen
• Lelőtte a feléje
szaladó medvét egy
vadász szombaton,
a rendőrség orvva-
dászat gyanújával
vizsgálódik a az
egyik Maros megyei
vadásztársasághoz
tartozó férfi ellen.
Közben egyre több
nagyközség kertjeibe,
gazdaságaiba jár be a
medve, már templom-
ba is félnek menni az
emberek.

SIMON VIRÁG

Igen mozgalmas – és egyúttal tra-
gikus – volt a hétvége Maros me-
gyében, ahol egy pásztort megölt 

a medve, egy vadőrt pedig megsebe-
sített. Utóbbi egy vaddisznóvadásza-
ton vett részt, amikor megtámadta 

a nagyvad és több helyen 
megsebesítette. Kórházba 
került, de nincs életveszély-
ben. Szintén vaddisznóra 
vadászott szombaton az a 
szabédi társaság, amelynek 

egyik tagja szembetalálkozott 
egy medvével. Úgy tudjuk, hogy a 
medve a vadász felé szaladt, mire az 
hat méternyi távolságról rálőtt, fején 
találva el a nagyvadat. Mindez Me-
zőcsávás községben történt, Bazéd 
település határában.

Vizsgálják a körülményeket

A Székelyhon érdeklődésére a Ma-
ros megyei rendőrség sajtószóvivő-
je, Emanuela Fărcaş elmondta, a 
rendőrséget szombaton 10.20 órakor 

értesítették a 112-es sürgősségi hívó-
számról, hogy egy vadászat során 
engedély nélkül lelőttek egy medvét. 
A lőfegyverekkel foglalkozó osztály 
munkatársa kiszállt a helyszínre, 
ahol beszélt a szemtanúkkal. „Első 
információink szerint a törvényesen 
megtartott vaddisznóvadászaton 
részt vett egyik vadász felé nagy 
sebességgel közeledett a medve, és 
ő lelőtte. Az ügyben orvvadászat 
gyanújával indult vizsgálat, ame-
lyet az ügyészség vezet. A nyomozás 
során ki fog derülni, hogy a vadász 
hibás-e vagy sem” – mondta a sajtó-
szóvivő. A vizsgálatok idejére a va-
dász lőfegyver nélkül maradt. 

Nyilvánvaló, 
hogy önvédelemből lőt

A Maros Megyei Vadász és Sport-
horgász Egyesület elnöke, Emil 

Pompei Muică a Székelyhonnak 
elmondta, standard eljárás, hogy a 
vadászt és a medvelövés körülmé-
nyeit vizsgálja a rendőrség. ,,Csak 
akkor lesz bűnügyi dosszié az ügy-
ben, ha kiderült, hogy a kolléga 
hibás, de nyilvánvaló, hogy önvé-
delemből lőtt a medvére. A vadász 
nem úgy kelt fel reggel, hogy arra 
gondolt, hogy medvét fog lőni, 
hanem hogy vaddisznóvadászatra 
megy. A saját életét féltette a nagy-
vadtól, ezért lőtte le” – szögezte le 
Muică, hozzátéve, hogy a törvény-
nek elsősorban az emberéletet kell 
védenie.

Félnek az emberek

Megkérdeztük Mezőcsávás község 
polgármesterét, aki maga is va-
dász, hogy mit tud a szombaton 
történt esetről. Szabó József Leven-

te a Székelyhonnak azt mondta, ő 
egy másik vadásztársaság tagja, 
de hallotta a történteket. Mint tőle 
megtudtuk, hetente jelentik a köz-
ségből, hogy medve garázdálkodott 
a kertekben, gazdaságokban, hol 
tyúkokat, hol libákat vagy más álla-
tokat pusztit 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 ki-

menni a határba” – emlékeztetett. 
Az embereken eluralkodó félelem-
ről beszélt a szabédi unitárius lel-
kész, Jenei Sándor is, akitől meg-
tudtuk, hogy az unitárius templom 
a temetőben van és állítólag oda is 
bejárt a medve, így a gyermekek és 
az idősebbek már templomba sem 
mernek menni a nagyvadtól való 
félelmükben.

A vadászegyesület elnöke szerint 
önvédelemből lőtt a vadász. 
Vizsgálódnak a hatóságok
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Szinte mindennaposak a riasztások

Maros megyében vasárnap négy helyről jelezték, hogy medve jár a 
településeken. Két esetben a Ro-Alert rendszeren keresztül a szovátaiakat 
értesítették, hogy óvatosan közlekedjenek, mert medvét láttak két külön-
böző utcában. De Hármasfaluban és Gödemesterházán is lakott területre 
merészkedett a nagyvad.

GERGELY IMRE

„Ebben a korszakban számos olyan 
pontja van a történelmünknek, ame-
lyeket különböző történészek más 
és más nézőpontok szerint próbál-
nak bemutatni. Például Kratochwill 
Károly megítélése is ilyen: van aki, 
hősként tekint rá, más pedig azt az 

ezredest látja, aki, feladva a honvé-
delmet, letette a fegyvert a románok 
előtt, mert nem tudott azonosulni 
Kun Béla törekvéseivel. Szintén el-
lentmondásos a szerepe Kun Bélá-
nak is, akiről sok egyéb cselekedete 
mellett el kell mondani, hogy pró-
bálta megszervezni az önvédelmet, 
amely nélkül talán ma Magyaror-
szág egy még kisebb alapterületű 
állam lenne, mint amekkora” – vá-

zolja Garda Dezső, hozzátéve, hogy 
a konferencia igyekszik rendet tenni 
ezekben a vitatott kérdésekben is. 
Az erdélyi történészek mellett két 
magyarországi előadó, Perczel Oli-
vér és Bödök Gergely is jelen lesz, 
általuk a tiszántúli harcok, illetve 
Budapest megszállása válik ismer-
tebbé.

Az előadásokból kiderül, hogyan 
látták az 1918 őszén kezdődött és a 

Trianoni diktátummal lezárult idő-
szak történéseit Erdélyben, Székely-
földön, és hogyan érintette ez a kato-
likus, illetve a református egyházat.

A kétnapos programról

A Székelyföld és Erdély a román hó-
dítástól az Országos Magyar Párt 
megalakulásáig című konferencia 
előadásai november 14-én 9.30-tól kez-
dődnek a Gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtárban, a napi program 13 óra 
után Páll Antal Sándor Emlékkönyv 
című tanulmánykötetének bemutatá-
sával zárul. Pénteken szintén 9.30-tól 
kezdődik az előadássorozat, és újra 

könyvbemutató zárja az eseményt: 
ekkor Koszta István Trianon árnyéká-
ban – Erdély követei Párizsban című 
munkájának bemutatásával fejeződik 
be. Szerdán sorrendben Szabó 
Zsolt, Tóth Szilárd, Perczel 
Olivér, Bödök Gergely, Gidó 
Csaba, csütörtökön pedig 
András Szabolcs, Koszta Ist-
ván, Szabó Zsolt, Berekméri 
Árpád, Pál Antal Sándor, 
Garda Dezső és Szász Zoltán 
előadásai lesznek hallhatók.

Átfogó konferencia lesz arról a kor-
szakról, amikor a magyarság a pusztu-
lás és megmaradás közt kellett válasz-
szon – összegzi Garda Dezső.

Történészek konferenciája arról, ami 1918-ban és utána történt
• 1976 óta szervez történész-konferenciát a gyergyószentmiklósi Garda Dezső. Az idei
rendezvényen – november 14-én és 15-én  – az 1918-ban és az azt követő néhány évben,
Erdély Romániába való bekebelezése időszakában zajlott eseményeket ismerhetik meg a
résztvevők, betekintve abba, hogy ezt miként is élte meg az akkori magyarság.




