
Az elpusztított juhok egyike. 
Nem tudni, mi végezett vele
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Medve vagy farkas?
Nem egyértelmű, mi okozott pusztítást Csíksomlyó környékén
• Csíksomlyó környékén
pusztítottak el a napokban
egy pásztorkutyát és több
juhot a vadállatok, az azon-
ban nem egyértelmű, far-
kas vagy medve támadt az
állatokra. A gazdák med-
vétől tartanak, az illetékes
vadásztársaság azonban
a nyomok alapján inkább
farkasra gyanakszik.

ISZLAI KATALIN

A juhnyáj, amelyben a csík-
somlyói gazdák, közöttük a 
szerkesztőségünket felkereső 

Márkos László állatai találhatók, a 
fi tódi oldalban legelt vasárnap es-
te, amikor egy terepmotoros hajtott 
közéjük. Erre a gazda elmondása 
szerint a juhok megrémültek és szét-

szaladtak. A juhász megpró-
bálta összeterelni őket, de 
néhány az erdőben maradt, 
és felmentek a Somlyó-pa-
taka felé. Reggelre három 

elkószált jószágra széttépve 
találtak rá, a gazda szerint egy med-
ve pusztíthatta el őket. Mindhárom 
juh fülszámmal volt ellátva, azóta 
kiderítették, hogy kinek az állatairól 
van szó, mostanra azonban minden 
gazda retteg, akinek a jószágai az 
adott nyájban találhatók. Ez az eset 
ráadásul nem az első volt, hiszen a 
múlt héten egy pásztorkutyát is el-

pusztított a vad, a gazdák megítélése 
szerint ugyanaz a medve. A gazdák 
attól tartanak, hogy a következő na-
pokban ismét visszatérhet a nagy-
vad, és újabb juhokat pusztíthat el. 
Márkos azt is kiemelte: „nemcsak az 
állatok miatt jelent veszélyt a medve 
egyre gyakoribb felbukkanása” a 
csíksomlyói nyereg közelében. Ren-
geteg turista látogatja a helyszínt, 
sokan gyerekekkel érkeznek, és nem 
is gondolnak arra, hogy medvével 
találkozhatnak. Ezért azt ajánlja az 

odalátogatóknak, hogy legyenek na-
gyon fi gyelmesek.

Az esettel kapcsolatosan Hadnagy 
Lehelt, a területileg illetékes Szilos 
Vadászegyesület vezetőjét is meg-
kerestük, akinek véleménye szerint 
nem egyértelmű, hogy medve vagy 
farkas pusztította el az állatokat. Mi-
vel a károsultak nem nyújtottak be 
kárjelentést, a vadásztársaság mun-
katársai nem is jártak a helyszínen, 
így pedig nem lehet biztosan tudni, 
milyen vadállat okozta a kárt. Hoz-

zátette: a körülmények inkább far-
kasra utalnak, hiszen pásztorkutyá-
kat jellemzően farkasok támadnak 
meg, a medve ritkábban. Hadnagy 
azt is elmondta, a térségben mosta-
nában nem történtek medvetámadá-
sok, a nagyvadak az év ezen szaka-
szában visszahúzódnak, keresik a 
teleléshez ideális helyszínt.
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Ü nnepükön együtt emlékezünk
meg mindazokról a nemze-

tünkhöz tartozókról, illetve nálunk 
élt és tevékenykedett személyek-
ről, akik hősi fokon gyakorolták a 
keresztény erényeket, hűségesek 
voltak Krisztushoz, Istenben betel-
jesült életet éltek, ám név szerint 

nem jegyzi őket a naptár. 
A magyar szentek és bol-
dogok emléknapja azokért 
szól, akiknek emlékét a 
népi kegyelet övezi, közü-

lük is kiemelten azokért, 
akiknek boldoggá avatása folya-
matban van: Mindszenty József, 
Márton Áron, Salkaházi Sára. Ha-
sonlóképpen együtt emlékezik meg 
a római katolikus egyház a min-
dennapok nem nevesített hitvallói-
ról, vértanúiról, misztikusairól. 

A gyulafehérvári főegyházme-

gyében két istentiszteleti helyet 
ajánlottak a magyar szentek és 
boldogok védelmébe: Csíkszere-
dában a 2003-ban felszentelt mil-
lenniumi templom Nagyboldogasz-
szony és magyar szentek titulusú. 
Csíkszentkirály Poklondfalva ré-
szének kápolnáját 2017-ben ezen 
a napon szentelték fel. Idei bú-
csús szentmiséjére szombaton 12 
órától kerül sor, a homíliát Ko-
vács István csíkszentgyörgyi se-
gédlelkész mondja.

Templomszentelési évforduló

Húsz éve, a magyar szentek és bol-
dogok emléknapján szentelték fel 
a marosfői templomot Árpád-házi 
Szent Margit tiszteletére. Az évfor-
duló napján, ma 11 órától a búcsús 
szentmise főcelebránsa Tamás Jó-
zsef püspök, szónoka pedig Szőcs 
Csaba szászfenesi plébános, a Ver-
bum Keresztény Kulturális Egyesü-
let igazgatója lesz. 

Magyar „mindenszentek”

Újabb medvetámadás
Újabb medvetámadás történt 
Oláhkocsárd határában egy 
esztenán – értesítették a 
dicsőszentmártoni rendőrséget 
hétfőn, éjfél előtt pár perccel. A 
helyszínre kiérkező mentősök 
ellátták a juhpásztorsegédet, 
akit több helyen megsebesített 
a nagyvad. Mint a rendőrség 
sajtószóvivője, Emanuela Fărcaş 
a Székelyhonnak elmondta, a 
66 éves férfi a juhokat őrizte, 
amikor rátámadt a medve. 
A fején, karján és a csípőjén 
sebesítette meg. Az áldozat esz-
méleténél volt, amikor kórházba 
vitték. A rendőrök a helyszínen 
maradtak, hogy kivizsgálják a 
támadás pontos körülményeit. 
Szombaton egyébként szin-
tén Oláhkocsárd határában 
találtak holtan egy juhpásztort, 
akit minden bizonnyal medve 
sebesített halálra. Maros megye 
prefektusa, Mircea Duşă kedden 
délelőtt tizenegyre Oláhko-
csárdra megy, hogy a sürgős-
ségi esetek bizottságának tag-
jaival a helyszínen találkozzon, 
és megbeszéljék, mi legyen a 
teendő. (Simon Virág)

Kézműves képzések 
Székelyudvarhelyen
Akkreditált alap- és továbbkép-
zéseken különböző tájegysé-
gek minta- és formakincseinek 
megismertetését, több népi 
mesterség oktatását kezdi el 
Székelyudvarhelyen az Artera 
Alapítvány. Kedvcsinálóként 
egy összevont műhelymunkára 
hívja az érdeklődőket novem-
ber 16-án 11 órától a Míves 
Alkotók Házába, a Kadicsfalva 
út 71. szám alá, ahol a további 
képzéseket is megszervezik. 
Több mesterséggel is ismer-
kedhetnek az érdeklődők: 
hímzés, nemezelés, szövés, 
gyöngyékszer-készítés, 
bőrművesség, bútorfestés, 
szálasanyag- (csuhé, szalma, 
gyékény fonása) és viselet-
készítés. Jelentkezéseket, 
visszajelzéseket, javaslatokat 
a Facebook-eseménynél vagy 
a 0744-593192-es telefonszá-
mon, illetve az office@artera.
ro címen várnak.

Rokonok 
Gyimesközéplokon
A Csíki Játékszín november 
14-én, csütörtökön 19 órá-
tól játssza a Rokonok című 
előadást Gyimesközéplokon, a 
művelődési házban.

• RÖVIDEN

• Magyar nyelvterületen november 13-a a magyar szen-
tek és boldogok emléknapja.

november
2

A z RMDSZ Csíki Területi Szerve-
zete az Eurotrans Alapítvánnyal 

együttműködve kiszállást szervez Fel-
csík két településére. Az érdeklődők 
november 14-én, 18-án és 21-én 12 és 
14 óra között a csíkkarcfalvi és a csík-
szenttamási polgármesteri hivatalban 
adhatják le a különböző eljárásokhoz 
szükséges irataikat. A dossziék ösz-
szeállítása minden esetben díjmentes. 
Az említett időpontokban a honosítási 
kérelem benyújtásában és házasság, 
gyermek születése, haláleset vagy vá-
lás anyakönyveztetésében nyújtanak 
segítséget, illetve tájékoztatást adnak 

a személyazonosító igazolvány igény-
léséről és az anyasági- és életkezdési 
támogatással kapcsolatos kérdések-
ben. A szerkesztőségünkbe eljuttatott 
közleményben emlékeztetnek, hogy 
az idei évtől a Magyarország területén 
kívül született és ott élő, magyar állam-
polgár gyermek után is igényelhető az 
anyasági támogatás és a babakötvény. 
Érdeklődni az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezetének székházában (Csíksze-
reda, Mihai Eminescu utca 2/A szám) 
vagy a Magyar Ügyek Házában hét-
köznapokon 9 és 16 óra között, illetve 
a 0266-317678-as telefonszámon lehet.

Ingyenes ügyintézés

Étkezési utalvány a nyugdíjasoknak?
Étkezési utalványt kaphatnak a nyugdíjasok. Az erről szóló törvény-
tervezet jelenleg a képviselőház előtt van megvitatásra. A javaslat 
szerint azok a nyugdíjasok kaphatnának érkezési utalványt, akik az 
év folyamán nem használták fel a kedvezményes utazásra feljogosító 
jegyeket. Az Országos Nyugdíjpénztár és az ágazati nyugdíjpénztárak 
nyilvántartásában szereplő több mint 4,5 millió időskorú lehetne az 
utalványok haszonélvezője, amennyiben az alsóház rábólint a kezde-
ményezésre. A képviselőház különben döntéshozó testület a témában. 
A szenátus a tavasszal elutasította a jogszabályjavaslatot.

• RÖVIDEN




