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Egy kolozsvári férfi  gépkocsit 
adományozott annak a hatgyer-
mekes járművezetőnek, aki bő 
egy héttel ezelőtt Parajd kijára-
tánál elgázolta a medvét, amely 
több mint fél napig haldoklott 
az út szélén.

 » K. J.

S aját autóinak egyikét adomá-
nyozta egy kolozsvári férfi  
annak a járművezetőnek, aki 

bő egy hete medvét gázolt el Parajd 
és Szováta között. Az eset azért kel-
tett nagy visszhangot, mert az állat 
több mint fél napig haldoklott az út 
szélén, mielőtt jóváhagyták, hogy 
elaltassák. A Főtér.ro beszámolója 
szerint az ügy kárvallottjának egy 
kolozsvári férfi  ajándékozta az autót, 
mivel a sofőrnek, a hatgyermekes 
családapának nagy szüksége volt 
egy járműre. A személygépkocsiban 
az ütközéskor hárman utaztak, az 
utasok nem sérültek meg, csupán 
egy kiskorú került sokkos állapotba, 
akit a helyszínen látott el az odavezé-

nyelt mentőegység. „Gombos Ferenc 
úrral történt az emlékezetes baleset, 
amelynek következtében a medve 
18 órán keresztül feküdt az úton. 
A hatgyermekes család számára nél-
külözhetetlen a jármű, mindennapi 
életük fontos eszköze. Úgy éreztem, 
hogy adományoznom kell nekik egy 
autót” – írta a közösségi oldalon Gigi 
Ştefan. Egyébként az elmúlt idő-
szakban több medvegázolásos eset 
történt Erdélyben: a hét végén két 
medvebocsot ütött el a vonat Gyi-
mesfelsőlokon. Pap Imre, Gyimes-
felsőlok polgármestere a Székelyhon 
érdeklődésére elmondta, miután 
tudomást szereztek arról, hogy két 
medvebocsot ütött el a vonat a köz-
ségen átvezető vasúti síneken, a 
Bánya-hídnál, azonnal értesítették 
a hatóságokat. Balla Izabella, a Har-
gita Megyei Környezetőrség vezetője 
elmondta: az esetről haladéktalanul 
értesítették az összes illetékes intéz-
ményt. A helyszínen lévő állatorvos 
megállapította a halál beálltát, a te-
temek elszállításáról a helyi vadász-
társaság gondoskodott. A bocsok 
elmúltak egyévesek, az anyamedvét 
nem látták a környéken.

AUTÓVAL AJÁNDÉKOZTA MEG EGY KOLOZSVÁRI FÉRFI A JÁRMŰVEZETŐT, AKI ELÜTÖTTE A NAGYVADAT PARAJDON

Bőkezű adomány a medvegázolás kárvallottjának

A kolozsvári Gigi Ştefan autót adott a parajdi medvegázolás kárvallottjának, Gombos Ferencnek 

A csíkszeredai Marschal Edina (középen) és lányegyüttese nem jutott tovább a tehetségkutatóban  
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 » ISZLAI KATALIN

Véget ért az X-Faktor tehetség-
kutató a csíkszeredai Marschal 

Edina és társai számára: a Take 3 
nevű lányegyüttes nem kapott elég 
szavazatot a nézőktől, így csapa-
tuk a szombati, második élő műsor 

egyik kiesője lett. Ariana Grande 7 
rings című slágerével nyitotta meg a 
magyarországi X-Faktor zenei tehet-
ségkutató második élő adását a Take 
3 nevű lányegyüttes. A Marschal 
Edina, Khamitova Madina és Márity 
Szonja produkciója elnyerte a zsűri 
tetszését, akik a múlt héttel ellentét-
ben ezúttal helyet adtak számukra 
a biztos továbbjutást jelentő székek 
egyikén. A lányok után azonban 
több versenyző is jól teljesített, így 
hamar betelt a három szék, és Vanek 
Andor produkciója után elérkezett a 
pillanat, amikor a nézőknek el kel-
lett dönteniük, kinek kell átadnia a 
helyét a versenyzőnek. A szavazatok 
alapján a Take 3 került a veszélyzóná-
ba, ami azt jelentette, hogy továbbju-
tásuk ismét a nézők kezébe került, 
mivel az adás végén nekik kellett ki-
választaniuk a veszélyzónában lévő 
öt versenyző közül azt a hármat, aki-
ket a jövő héten is látni szeretnének. 
A Take 3 végül nem kapott elegendő 
szavazatot a továbbjutáshoz, így vé-
get ért számukra a verseny.

Kiesett az X-Faktorból a csíkszeredai Marschal Edina
 » A lányegyüt-

tes nem kapott 
elég szavazatot a 
nézőktől.

Magyarok Kenyere: 
összefogtak a gazdák

M inden eddiginél több, 5700 ma-
gyar gazda ajánlott fel búzaado-

mányt a Magyarok Kenyere – 15 millió 
búzaszem program keretében az idén. 
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszö-
vetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) által szervezett program idei 
zárásaként a hét végén a kárpátaljai 
Nagydobronyban tartott adományozó 
ünnepségen Herczegh Anita, a köz-
társasági elnök felesége és a program 
fővédnöke, valamint Jakab István és 
Győrff y Balázs, a két szervezet vezetői 
adtak át adományokat – közölték a 
szervezők az MTI-vel. A helyi Irgalmas 
Samaritánus Gyermekotthonban 
két tonna liszten kívül játékokat és 
számítástechnikai eszközöket kaptak a 
gyermekotthon lakói. Mint írták, idén 
minden eddiginél szélesebb körben, 
a Kárpát-medence teljes magyar 
gazdatársadalmát bevonva, immáron 
kilencedszer indult útjára a Magyarok 
Kenyere – 15 millió búzaszem prog-
ram. Ennek keretében a Kárpát-me-
dencében gyűjtenek búzát magyar 
gazdák, majd az abból készült liszt a 
gyermekeket gondozó magyarországi 
és határon túli szervezetekhez kerül. 
Idén 791 tonna búza gyűlt össze, össze-
sen mintegy 5700 magyar gazda – 3551 
határon inneni és 2117 határon túli 
– felajánlása révén. Az adományozók 
száma csaknem negyedével haladta 
meg a tavalyi 4600 főt. A felajánló 
gazdálkodók a learatott búzájuk egy 
részét minden évben a gyűjtőpontokra 
viszik. Augusztus közepétől az össze-
gyűjtött búzát közeli malmokban őrlik 
meg. A gazdák által összegyűjtött, a 
tavalyi mennyiséget húsz százalékkal 
meghaladó 791 tonna búza a közremű-
ködő malmok őrlése után 472 tonna 
lisztet eredményezett, amely több 
tízezer gyermek ellátását szolgálja.

 » KOVÁCS ESZTER

Kétnapos gasztrofesztivállal nép-
szerűsítették Székelyudvarhelyen

a mangalicatermékeket: helybéli ét-
termek ebéd- és vacsoramenüvel 
várták a látogatókat a hét végén. 
A mangalicára egyértelműen van 
igény, mondta a fesztivált szervező 
Mangalicatenyésztők Egyesületének 
elnöke. Kolumbán Dávid hozzátette, 
az emberek tudják, hogy mi a jó, nagy 
kihívás azonban folyamatosan hazai, 
jó minőségű mangalicatermékekkel 

ellátni a piacot. A szervezetet 2011-ben 
alapították, akkor még csak Hargita 
megyei gazdákkal, mára azonban a 
teljes Székelyföldre kiterjed. „A cél, 
hogy a fajtának támogatottsága legyen 
Romániában is, akárcsak például Ma-
gyarországon. A nyugati szomszédok-
nál már több tíz éve reneszánszát éli a 
mangalicatenyésztés, nálunk csak né-
hány éve fedezték fel újra a gazdák” – 
magyarázta a szervező. Mint megtud-
tuk, téveszme, hogy „igénytelen” fajta 
a mangalica: a táplálék szempontjá-
ból valóban nem nagy igényű, külö-

nösebb infrastruktúrát sem igényel, 
ugyanakkor lassabban fejlődik, mint 
a házi sertés. A Mangalica Gasztrofesz-
tivál elsődleges célja a fajta népszerű-
sítése, jövőre ismert külföldi séfeket 
invitálnának meg, illetve kulturális és 
gyerekprogramokkal bővülne a kíná-
lat. „Világhírű séfek a mangalica húsát 
a japán kobe marha húsához hasonlít-
ják. Nagy érték van a kezünkben, oda 
kell fi gyelnünk, hogy fennmaradjon a 
faj, és hogy szakszerűen tenyésszük 
tovább” – hangsúlyozta Kolumbán 
Dávid.

A mangalicát népszerűsítették Székelyudvarhelyen

 » A nyugati 
szomszédoknál 
már több tíz éve 
reneszánszát éli 
a mangalicate-
nyésztés.




