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• Noha eddig kevés 
gomba termett a Ma-
darasi Hargita Szen-
tegyházához tartozó 
részén, áfonyát bőven 
szedhettek a gyűjtö-
getők. Az utóbbi idő-
szak esős időjárása 
ellenére a Szentegy-
házi Közbirtokossági 
Egyesület (SZKE) több 
mint kétezer jegyet 
adott el a gyümölcsz-
szedőknek.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Bár az esőzések miatt az 
utóbbi időszakban keve-
sebb gyümölcsszedő ment 

fel a Madarasi Hargita Szentegy-
házához tartozó részére, összes-

ségében jócskán voltak ott 
erdeigyümölcs-szedők a 
július végén kezdődött sze-
zonban – jelezte lapunk-
nak Konrád Dezső, a Szen-
tegyházi Közbirtokossági 
Egyesület (SZKE) elnöke. 

Mint mondta, még nem 
összesítették az általuk eladott 7 
lejes jegyek számát, de már most 
tudni, hogy több mint kétezret ad-
tak el. Az ebből befolyó összeget 
pedig az egyesület üzemeltetésére 
fogják fordítani.

Áfonyából nem volt hiány

Nem is csoda, hogy ennyi szedő 
látogatott oda, hiszen bőven ter-
mett fekete áfonya és vadmálna is 
– magyarázta Konrád. Hozzátette, 

a gombatermésre azonban panasz-
kodtak, hiszen abból csak most 
kezd néhány előbújni az erdőben, 
eddig nem igazán lehetett találni. 
Az utóbbi egy hétben ugyanakkor 
beérett a vörös áfonya is, amely-
ből szintén nincs hiány, így erre is 
voltak jelentkezők. Konrád Dezső 
közölte, vasárnappal befejezték a 
jegyek árusítását, hiszen lezártnak 
tekintik a szezont.

Gond is adódott

Kérdésünkre az egyesületi elnök 
elmondta, hogy bár a szemetelés-
sel nem volt probléma és az igazol-
tatottak többsége is megvásárolta 
a jegyeket, mégsem volt teljesen 
zökkenőmentes a szezon. Kiderült 
ugyanis, hogy egy csapat gyü-
mölcsszedő korondi árusoknak 
adott el áfonyát a helyszínen, an-

nak ellenére, hogy egy céggel meg-
kötött szerződés alapján ezt nem 
tehették volna meg. A vásárlókat 
a hatóságok megállították, és az 
árut is elkobozták tőlük. Az SZKE 
elnöke hangsúlyozta, nagyon so-
kat segített nekik a csendőrséggel 
való jó együttműködés, gyakori 
ellenőrzéseiknek köszönhetően a 
problémák is csökkentek az előző 
évekhez képest.

Felemás szezon, sok gyümölcsszedő
Áfonya bőven volt, gomba kevésbé a Madarasi Hargitán

Tele kosarakkal jöhettek le 
a Hargitáról a gyümölcsszedők 

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     B A L O G H  O R S O L Y A

J únius 20-án sebesítette meg a 
medve a gazdát, aki éppen a Ká-

polnásfaluhoz tartozó Tizenhétfa-
lusiban ellenőrizte a villanypász-
torát. A férfi a mellkasán, illetve 

törzsének a veséje körüli részén 
sérült meg. Bátor kutyája segítsé-
gével tudott csak kiszabadulni a 
medve karmaiból, ezután pedig au-
tójával ment be a községközpont-
ba, ahonnan kórházba szállították.

Szóra sem méltatták

Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-
Küküllő Vadász- és Sporthorgász 
Egyesület vezetője lapunknak kifej-
tette, az eset után nem sokkal kértek 

kilövési engedélyt a kártékony med-
vére, ám igénylésükre nem érkezett 
válasz a környezetvédelmi minisztéri-
umtól. A szakember rámutatott, most 
már annyi idő eltelt a történtek óta, 
hogy lehetetlen volna beazonosítani a 
támadó medvét, ezért hiába is érkezne 
meg az engedély, nem tudnának cse-
lekedni. „Ha ma érkezne meg 
az engedély, akkor sem mer-
nénk kilőni a nagyvadat, 
hiszen ennyi idő elteltével 
lehetetlen százszázalékos bi-
zonyossággal beazonosítani 
az agresszív példányt” – fo-
galmazott az igazgató. Mint 
mondta, az említett medve 
azóta sem okozott gondo-
kat. A Tizenhétfalusiban tör-
tént támadás pontos okát sem tudták 
meghatározni, úgy sejtik, hogy az alvó 
nagyvad nem vette észre a hozzá köze-
ledő áldozatot, ezért megijedt, de az is 
lehetséges, hogy a villanypásztorban 
lévő áram ütötte meg és az váltotta ki 
az agresszív viselkedést.

Fülöp-Székely Botond

Továbbra sincs engedély, de már nem is lőnék ki
• Bár kértek kilövési 
engedélyt a Kápol-
násfaluban júniusban 
emberre támadt med-
vére, ezt még mindig 
nem kapta meg a 
Nagy-Küküllő Vadász 
és Sporthorgász Egye-
sület. Most már nem is 
mernének lőni.

Túl sok idő telt el. Lehetetlen 
beazonosítani a támadó medvét

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

Kutyát öltek 
a farkasok

Farkasok hatoltak be egy 
csíkdánfalvi portára péntekre 
virradóra, ahol rátámadtak a 
láncra kötött házőrző kutyára, 
és elpusztították. Mint 
Böjte Csongor, Csíkdánfalva 
polgármestere – aki a 
megrázó videófelvételt 
megosztotta a Facebookon – 
megkeresésünkre elmondta: 
az éjszaka bekövetkezett 
farkastámadás után a kutyából 
mindössze néhány csont 
maradt, a farkasok szó szerint 
„a láncról ették le az állatot”.
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