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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

Nem találták meg a hatóságok 
azt a négy medvebocsot, ame-

lyet erdőmunkások rángattak ki a 
barlangjukból. A Hargita megyei 
rendőr-főkapitányság sajtószóvi-
vője, Gheorghe Filip szerint sike-
rült azonosítani a helyet, ahol a 
videófelvétel készült, és medve-
nyomokat is láttak a helyszínen, de 
sem a bocsokat, sem az anyamed-
vét nem találták meg. Azzal a fel-
vetéssel kapcsolatban, miszerint 
az ügynek köze lehet az illegális 
medvekereskedelemhez, a szóvi-
vő azt mondta, nincsenek olyan 
adatok, amelyek erre utalnának. 

A Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Őrség főfelügyelője, Balla 
Izabella rámutatott, az intézmény 
szakemberei is kint jártak a hely-
színen, hogy megtegyék a szük-
séges intézkedéseket, ha megta-
lálják a bocsokat, mivel azonban 
ez nem történt meg, továbbra is a 
rendőrség folytatja a nyomozást 
az ügyben.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, pénteken eljárást in-
dított a rendőrség négy Neamţ 
megyei erdőmunkás ellen, akik 
egy Gyergyószentmiklós környé-
ki fakitermelésen kidobtak négy 
medvebocsot a barlangjukból. A 
hatóságok azt követően kezdtek el 

vizsgálódni az ügyben, hogy meg-
jelent a Facebookon egy videófel-
vétel, amelyen látszik, amint négy 
férfi  kivesz a barlangból négy síró 
medvebocsot, és szórakoznak raj-
tuk. A négy férfi  ellen állatkínzás, 
valamint a hibernálás időszaká-
nak szándékos megzavarása miatt 
indítottak eljárást.

Az eset kapcsán Tánczos Barna 
környezetvédelmi miniszter el-
mondta, elfogadhatatlan, ami ott 
történt, világos, hogy ezek a cse-
lekedtek a büntetőjogba ütköznek. 
Rámutatott, a medvék élőhelyének 
a védelmét jogszabályok is bizto-
sítják, a medvebocsok befogása 
bűncselekménynek minősül.

Nem találták meg a kidobott medvebocsokat

MÁR KÉSZÜL A BUKARESTI TELEVÍZIÓS VERSENY KÖVETKEZŐ FORDULÓJÁRA A HÁROMSZÉKI CSOMA ATTILA

Megmutatja tehetségét a rétyi tubaszólista

Meglepte a Românii au talent 
nevű tehetségkutató zsűri-
jének tagjait, hogy Csoma 
Attila szólót játszott tubán. 
A rétyi fi atalember a televí-
ziós műsorban eddig tapasz-
taltakról beszélt lapunknak.

 » BEDE LAURA

I smét elnyerte a zsűri tetszé-
sét, és nemrég továbbjutott a 
Românii au talent (A románok 

tehetségesek) elnevezésű tehet-
ségkutató következő szakaszába 
Csoma Attila. A rétyi fi atalember 
lapunk érdeklődésére elmondta, 
mielőtt jelentkezett a hazai meg-
mérettetésre, utánanézett, hogy 
korábban indult-e már valaki 
tubával a versenyen. „Nemcsak 
az országban, de még külföldi 
tehetségkutatókban sem fordult 
elő, hiszen a tuba kísérőszere-
pet betöltő hangszer, kevesen 
játszanak szólót rajta. Persze vi-

lágszerte sok tubaszólista van, és 
bizonyára az országban is, de te-
hetségkutatón még nem láttam. 
A zsűri is tudta, hogy ez kísérő-
hangszer, és meglepte őket, hogy 
a tubával szólót is lehet játszani” 
– részletezte a fi atal versenyző. 
Hozzátette, a legutóbbi bukares-
ti válogatón két fi lmzenét adott 

elő, a Star Wars és a Mission Im-
possible mozikból, majd egy di-
namikusabb, balkán stílusú dalt. 
Mint kifejtette, utóbbi zenemű 
nagyon fontos volt, hiszen ez-
által hallhatta a zsűri, hogy egy 
tubából többet is ki lehet hozni.

Csoma Attila a repertoár össze-
állításával kapcsolatban megje-

gyezte, egyszerűen kiválaszt egy 
dalt, amely szerinte elnyerheti a 
zsűri tetszését, és addig gyako-
rolja, amíg az versenyképesen 
szól. „Úgy mentem fel a színpad-
ra, hogy vagy tetszik nekik, vagy 
nem. Boldog voltam, amikor azt 
láttam, hogy szeretik, még job-
ban örültem, amikor négy igent 

kaptam” – fogalmazott a három-
széki tubás. Hozzátette, közön-
ség sajnos nem lehetett az élő 
válogatón, de online követhették 
a műsort, és a visszajelzések alap-
ján nekik is tetszett a produkció. 
„Tudtam és éreztem, hogy nem 
adtam ki mindent magamból, és 
talán ez nem is baj. Nagyon vá-
rom már, hogy újra a színpadon 
legyek és megmutassam, mire 
vagyok még képes. A  Már akkor 
eszembe jutott, amikor a zsűri 
kimondta a négy igent, hogy mi-
vel készülök  a következő fordu-
lóra” – mutatott rá a versenyző, 
aki természetesen szeretne minél 
tovább jutni a Pro Tv csatornán 
sugárzott műsorban.

A 26 éves muzsikus arról is 
beszámolt lapunknak, hogy 
11 éves kora óra játszik fúvós 
hangszeren. A rétyi fúvószene-
kar egykori karmestere, Kele-
men Antal adott először hang-
szert a kezébe, ekkor kezdett el 
tanulni tubázni. 2007-től játszik 
a Kováts András Ifj úsági Kon-
cert-fúvószenekarban, három 
éve pedig bekerült a Fanfara 
Transilvania nevű formációba. 
Mint mondta, ezzel nagy álma 
vált valóra, ugyanis utóbbi ze-
nekarral balkán zenét játsza-
nak, és ez a stílus mindig is 
közel állt hozzá. Emellett tagja 
a csíkszentsimoni ifj úsági kon-
cert-fúvószenekarnak és a  Szent 
Imre fúvószenekarnak.
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Csoma Attila a legutóbbi válogatón két fi lmzenét adott elő a Star Wars és a Mission Impossible mozikból, majd egy dinamikusabb, balkán stílusú dalt

Négy igennel továbbjutott a hazai tehetségkutatón a sepsiszentgyörgyi táncos lány

Lenyűgözte a Românii au talent zsűrijét a 12 éves Konnát Barbara, 
így a sepsiszentgyörgyi lány négy igennel továbbjutott a tehetség-
kutató következő fordulójába. „Bravó, Barbi! Szenzációs voltál. 
Nem számítottam ekkora durranásra. Dinamikus vagy és bátor. 
Láttam, hogy a kamerát is figyelted. Nagyon jó vagy, és ha így foly-
tatod, csillogó jövőt látok neked a tánc területén” – mondta Smiley 
a produkciót követően. A zsűri négy tagja, Andra, Alexandra Dinu, 
Smiley és Florin Călinescu egyaránt elégedett volt a műsorszám-
mal. A fiatal lány már kiskora óra szeret táncolni, és mivel látták 
benne a tehetséget, szülei beíratták profi tánctanárhoz – olvasható 
a Székely Hírmondó internetes felületén. Mint írták, Konnát Bar-
bara az utóbbi két évben nagyon jó eredményeket ért el, számos 
díjjal tért haza különböző táncversenyekről. Edzője, Molnár Eni 
elmondta, a lányt a Pro Tv kereste meg, és hívta meg az előváloga-
tásokra, miután az interneten látták a róla készült felvételeket.
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