
Előzmények
A 28 éves hidegkúti férfi az esztenáról tért haza november 26-án este, ami-
kor kertjébe érve rátámadt egy medve. Az állat súlyosan megsebesítette a 
mellkasán, megsérült a tüdeje is, gyomortájékon, testének ágyéki részén 
és könyökén is többszöri zúzott sebeket szerzett. Sokkos állapotban vitte 
kórházba a mentő, a székelyudvarhelyi kórházból azonban még aznap este 
a csíkszeredaiba szállították tovább, ugyanis összetett sebészeti beavat-
kozást kellett elvégezni rajta.
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Rejtőzködik a hidegkúti medve
Még nem tudott kilövési engedélyért folyamodni a vadásztársaság

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Nem tudta megfigyelni és do-
kumentálni a Hubertus Va-
dásztársaság a Székelyand-

rásfalva községhez tartozó 
Hidegkúton múlt kedden emberre 
támadó medvét, ezért még nem 
kezdeményezhették a nagyvad 

kilövését. Fazakas Attila, 
a vadásztársaság igazga-
tója megkeresésünkre azt 
mondta, most, hogy beállt 
a tél, attól tartanak, nem is 
fogják tudni dokumentálni 
az állatot. Néhány hete már 
tapasztalják, hogy a lehű-

lés erősödésével elvonulnak 
a medvék, egyre csökken a moz-
gásterük, így hiába tartják meg-
figyelés alatt a területet, ahol a 
hidegkúti medvetámadás történt, 
az emberre támadó példány nem 
bukkant fel azóta.

Papírgyártásra van szükség

Ahhoz, hogy kérelmezhessék a kilö-
vési jóváhagyást, dokumentálniuk 
kell a nagyvad mozgását, sőt fotó-
kat is kell készíteniük róla, csak ezt 
követően kérhetik ki a megyei kör-
nyezetvédelmi ügynökség szakvéle-
ményét, és amennyiben az kedvező, 
kérhetik a szakminisztériumtól a 
kilövési engedélyt – sorolta a te-
endőket Fazakas Attila, nehezmé-
nyezve, hogy ennyire bürokratikus 
a folyamat. A kérelemhez egyébként 
csatolniuk kell a férfi  sérüléseit lis-
tázó orvosi látleletet is, de még azt 
sem kérték ki a kórháztól, mivel nem 
tudták megfi gyelni az állatot. Gon-
dot jelent az is – folytatta a fővadász 
–, hogy a medvetámadás idején ki 
volt száradva a talaj, nyomot sem 
találtak, ami alapján következtetni 
tudnának a nagyvad méretére, illet-
ve ami segítené őket az állat beazo-
nosításában. A támadás részleteit 
illetően Fazakas Attila azt mondta, 

a medve valószínűleg diót keresve 
ment be a kertbe, a férfi  pedig az 
esztenáról tért haza kutyáival, ami-
kor a sötétben az ebek kiszagolták a 
medvét, az pedig vélhetően épp arra 
akart elmenekülni, amerről a férfi  
közeledett, így támadhatta meg. 

A fővadász továbbá elmondta, a 
környéken mindennapos, hogy be-
járnak medvék a településekre, még 
ebben a periódusban is, amikor az 
állomány nagy része már elvonult, 
és sajnos az sem kirívó eset már a 

térségben, hogy „megfog egy em-
bert a medve”. 

Ideiglenesen elköltöztek

A megtámadott férfi  feleségével és 
három kisgyerekével él abban a ház-
ban, amelynek kertjében a családfőt 
megtámadta a medve. A férfi  azóta 
is kórházban van, felesége pedig a 
gyerekekkel együtt átmenetileg haza-
költözött szülőfalujába, a szomszédos 
megyébe. Félt egyedül ott maradni 

– mondta el a község hidegkúti al-
polgármestere. Ionică Șuteu arról is 
beszámolt, hogy a medvetámadás óta 
a falu lakói félnek, ugyanis gyakori 
látogatók a medvék a kertekben. Né-
hány nappal ezelőtt egyik falustársa 
kertjébe három medve ment be egy-
szerre, keresték a földre hullott diót – 
fogalmazott az alpolgármester.
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• A megfigyelés és dokumentált beazonosítás hiánya 
miatt a támadás után egy héttel sem tudta még kérel-
mezni a kilövési engedélyt az illetékes vadásztársaság 
arra a medvére, amely saját kertjében támadt rá egy hi-
degkúti férfira november 26-án. A férfi azóta is kórház-
ban van, felesége három kisgyerekükkel átmenetileg 
elköltözött a faluból félelmében.

Nem akadtak még az emberre 
támadó medve nyomára a 
helyszínt megfigyelő vadászok

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
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K O V Á C S  E S Z T E R

I smét jelentkezők nélkül zárta le 
a Zetelaka községbeli járdajaví-

tási munkákra kiírt közbeszerzést 
Hargita Megye Tanácsa, számolt be 
Facebook-oldalán Borboly Csaba ta-
nácselnök. A mintegy 100 ezer lej ér-
tékű beruházás célja a rosszul, gyen-
ge minőségben elvégzett kivitelezés 
kijavítása lett volna.

„Kispórolták” a munkát 
és az építőanyagot

Zetelaka község még 2016-ban pá-
lyázott Hargita Megye Tanácsának 

járdaprogramjára. A beruházás 
értékének oroszlánrészét (mintegy 
650 ezer lejt) a megyei önkormány-
zat fizette, a település saját büdzsé-
jéből a tervek elkészítését fedezte. 
A 2,8 kilométer hosszú járda kivi-
telezésének jogát a bákói Dasricom 
Kft. nyerte el. A cég már eleve ké-
séssel kezdett hozzá a munkához, 
hosszas szüneteket tartott, és rövi-
desen az is kiderült, hogy ahol le-
hetett, ott az építőanyagon spórol-
tak. A község vezetősége végül 2018 
augusztusában bontott szerződést 
a céggel, ám így a munka egy ré-
sze befejezetlenül maradt, például 
több szakaszon nem készültek el a 
vízelvezető árkok fölé a fedlapok. A 
helyzet több balesetet is szült, gép-

járművek mellett tavaly egy moz-
gáskorlátozott személy is beleesett 
a betonárokba.

Ha minden kötél szakad…

„A munkát két részre választottuk, 
és így a fedlapok elkészítését vállalta 
egy megbízható udvarhelyszéki cég. 
A javításokra kiírt közbeszerzésre, 
sorban a harmadikra azonban nem 
volt jelentkező. Minden bizonnyal az 

a gond, hogy a kis cégek a papírmun-
ka, a nagyok a munka értéke miatt 
maradnak távol” – vélekedett Nagy 
Attila. Zetelaka község elöljárója hoz-
zátette, ha a sokadik kiírásra sem lesz 
jelentkező, akkor – a közbeszerzési 
törvény egy engedményének köszön-
hetően – a beruházónak jogában áll 
közvetlenül megbízni egy vállalkozót 
a munkával. Erre azonban leghama-
rabb csak tavasszal kerülhet sor. „Saj-
nos a legalacsonyabb ár elve nagyon 
sok visszaélésre ad lehetőséget. Így 
történhet meg, hogy egyébként ki-
sebb beruházás kivitelezése közel há-
rom évig húzódhat” – jegyezte meg az 
elöljáró. Hozzátette, jövőre remélhető-
leg pontot tehetnek a járdaügy végére.

Zetelaki járdamizéria: már pontot tennének a végére
• Csak részleges megoldás született a zetelaki járdaügyben: az első kivitelező félbeha-
gyott munkáját ugyan pótolja egy helybéli vállalkozó, viszont az elrontott, rosszul vagy si-
lány minőségben kivitelezett munka kijavítására eddig egyetlen szakcég sem jelentkezett.

A biztonság kedvéért. Ahol tudták, a lakók 
fedték le a balesetveszélyes betonárkokat
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