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Újabb medvetámadás
Ezúttal egy pásztort sebesített meg a vadállat

L Á S Z L Ó  I L D I K Ó

A 26 éves pásztorra a Csíkcsi-
csó és Madéfalva közelében 
található esztenánál rontott 

rá a nagyvad, a támadás kö-
vetkeztében az áldozat felső 
és alsó végtagja sérült meg. A 
férfi t beszállították Madéfal-
vára, ahonnan átvette a Har-
gita Megyei Mentőszolgálat 
helyszínre küldött orvosos 
mentője, majd a Csíkszeredai 

Megyei Sürgősségi Kórházba 
szállították ellátásra. A férfi  műtéti 

beavatkozásra szorult – tudtuk meg 
a mentőszolgálat munkatársaitól. A 
medve által megtámadott férfi nak a 
jobb combját és jobb kezét harapta 
meg a vad, a keze pedig a támadás 
következtében el is törött. Tegnap 
reggel fél hattól nyolcig tartott a mű-
tét, amelyet a csíkszeredai kórház 
sebészei és ortopéd szakemberei 
végeztek, a férfi  állapota stabil, és a 
kórház sebészeti osztályán kezelik 
– mondta el érdeklődésünkre Kiss 
Edit, a Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház szóvivője. Múlt héten egy 
25 éves marhapásztor került kórház-
ba Hargita megyében, miután Vasláb 
közelében medve támadt rá.  Úton-útfélen találkozni 

medvékkel Székelyföld-szerte

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

A Step Dance Sportklub 2010 óta 
minden nyáron több tánc- és 

edzőtábort szervez Borzonton. Ta-
valy a járványhelyzet miatt nem 
volt lehetőségük megtartani ezt a 
gyermekek fejlődése szempontjából 
is nagyon fontos eseménysorozatot, 
idén azonban három korosztály szá-
mára is rendeztek táborokat.

Idén először a nagyobbak szá-
mára szervezett tánc- és edzőtá-
bort a Step Dance Sportklub, majd 
a 10–13 évesek csoportjának, végül 
az augusztus végén zajló táboru-

kon a legkisebbek vehettek részt, 
amivel egy időben versenyfelké-
szülés is zajlott. Páll Gabriella, a 
Step Dance Sportklub oktatója, 
koreográfusa elmondta, évről évre 
egyre több gyerek jön el ezekre a 
rendezvényekre. „A táborok célja, 
hogy élményeket adjunk a gyere-
keknek, hogy amikor visszagon-
dolnak, akkor boldogság töltse el 
őket. Célunk az is, hogy egy 
közösséget formáljunk 
belőlük, tudjanak számí-
tani egymásra, tudjanak 
jól csapatban működni. 
Ugyanakkor fontosnak 
tartjuk, hogy mentálisan 
és fi zikálisan is tudjanak 
fejlődni a táborok alatt, úgy 
tudjuk megkezdeni a következő 
szezont, hogy sokkal erősebbek a 
gyermekek” – fogalmazott Páll Ist-
ván koreográfus. A tábor ideje alatt 
nemcsak táncolnak a résztvevők, 
hanem fi zikális felkészülésen is 
részt vesznek, ugyanakkor szóra-
koztató, játékos, közösség-összeko-
vácsoló program is színesíti a tábo-
ri életet. (Albert Eszter)

Három nyári tábort szerveztek

Köszönetet mondanak

Páll Gabriella elmondta, a tábor 
finanszírozói elsősorban a részt 
vevő gyermekek szülei, ám van-
nak szerencsés esetek is, amikor 
sikerül finanszírozást szerezniük 
a költségek fedezésére, ilyen volt 
az augusztus 23–27. közötti tábor 
is, melyet Hargita Megye Tanácsa 
is támogatott. (x)

• F I Z E T E T T  H I R D E T É S

KORPOS ATTILA

„Urbán Erik, az Erdélyi Ferences 
Rendtartomány provinciálisa, illet-
ve Kovács Gergely érsek, a Gyulafe-
hérvári Főegyházmegye főpásztora 
részéről fél évvel ezelőtt merült fel a 
nevem annak kapcsán, hogy az Er-
délyi Mária Út Egyesület élére lelki 
vezetőt nevezzenek ki” – avatott be a 
részletekbe a frissen kinevezett Főcze 
Imre Bonaventura ferences szerzetes. 
Mint megjegyezte, korábban nem volt 
kapcsolatban az egyesülettel, ez az 
első hivatalos megbízatása. A szerze-
tes tudatta, sokrétű feladatkörről van 
szó, amelyben leginkább a családo-
kat és a fi atalokat szeretné megszólí-
tani. „Jól működő rendszert szeretnék 
továbbvinni. Minél több erőfeszítést 
szeretnék tenni annak érdekében, 
hogy a családok és a fi atalok lélekkel 

induljanak el az útvonalon, érezzék 
magukénak azt és a Szűzanya által 
közelebb kerülhessenek Jézushoz. 
Amennyiben csoportok indulnak el 
az útvonalon és igénylik a segítsé-
günket, szentmisével, áldással vagy 
szervezéssel is segíteni tudjuk őket. 
Aki zarándokol, az nemcsak úton 
van, hanem jó úton van” – közölte a 
Ferences Biciklitúra megálmodója, 
hozzátéve, kihívásként tekint a fel-
kérésre, és lendülettel veszi kézbe a 
teendőket.

A lecsendesedést, 
elmélyülést szolgálja

Mint mondta, négy kegyhelyet vet-
tek alapul, amikor létrehozták a 
Mária-utat. A kelet–nyugat irányú 
Csíksomlyó–Máriacell (Ausztria), 
valamint az észak–dél irányú, Czes-
tochowa (Lengyelország) és Medu-
gorje (Bosznia-Hercegovina) közötti 

útvonal egy keresztet rajzol le, amely 
a Mária-út jelképe. Az útvonal kiépí-
tése a 2006-ban megalakult Mária 
Út Egyesülethez köthető Magyaror-
szágon. Az El Camino zarándokút 
résztvevőinek volt az az ötletük, hogy 
legyen egy Közép-Európát összekötő 
Mária-út. Erdélyben 2009-ben kez-
dődött el a szervezkedés, 
2010-ben volt az első konfe-
rencia, és 2011-ben kezdték 
el kiépíteni az útvonalakat. 
2012-ben a ferences szerze-
tes már az egyik – Csíksom-
lyó és Máriacell közötti – út-
vonalon átkerékpározott, a boszniai 
útvonalat pedig szintén ők rögzítették 
először. „Számunkra, székelyeknek 
minden zarándoklat a Szűzanyával 
van kapcsolatban. Egy ilyen út a le-
csendesedés, a magamba fordulás, 
az elmélyülés időszaka, amely az éle-
tünk rendbe rakásáról is szól” – ösz-
szegezte a lelki igazgató.

Lelki igazgató az Erdélyi Mária Út Egyesület élén
• Lelki igazgatót neveztek ki az Erdélyi Mária Út Egyesület élére. A fiatal ferences 
szerzetes az elmúlt évtizedben kerékpárjával már sorra meglátogatta a Kárpát-me-
dencei, illetve az európai nagy hírű Mária-kegyhelyeket.

Előadások a marosvásárhelyi színházban
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kistermében kedden 18.30-tól és 
21 órától a Csoóri Sándor életműve alapján készült Párbeszéd, sötét-
ben című zenés vendégelőadást lehet megtekinteni. Szerdán 19.30-tól 
Pozsgai Zsolt Liselotte és a május című színműve van műsoron a kiste-
remben. Az előadást 12 éven felülieknek ajánlják. Pénteken 19 órakor a 
Magyar Állami Népi Együttes Körtánc című vendégelőadására várják a 
közönséget a nagyterembe. A színház jegypénztára hétfőtől péntekig 
9–19 óra között, illetve előadások előtt egy órával tart nyitva, telefon-
szám 0365-806865. Online jegyvásárlás a biletmaster.ro honlapon 
lehetséges.

Trianon – előadás és koncert
Az Idegen nép van ma ott, hol régen magyar lakott – Trianon 100 című 
produkció a békediktátum aláírásának centenáriumára készült. Szö-
vegét Csúri Ákos írta és szerkesztette, a zenei anyagot Pál István Sza-
lonna állította össze. A járványhelyzet miatt a premier online formában 
történt. A Spectrum Színházban szerdán 19 órától megtekinthető mű-
sorban a Kárpát-medencei magyar népzene, népdalok és tánc mellett 
Dsida Jenő, Csoóri Sándor, József Attila és Juhász Gyula költeményei 
is elhangzanak jeles színművészek tolmácsolásában. Jegyvásárlás 
előadás előtt két órával a színházi jegypénztárnál. Jegyfoglalás a 0744-
301875-ös telefonszámon.

Könyvbemutató Marosszentgyörgyön
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján 19 órától a marosszent-
györgyi plébánia tanácstermében Kovács Enikő magyartanár bemutat-
ja Baricz Lajos helyi plébános Az élet kenyere – 88 vers az eucharisz-
tiáról című verseskötetét. Közreműködik a Kolping Család énekkara, 
a MaKiTa gyermekkar és az egyházközségi Szent György Kórus. A 
kötetből felolvas Pataki Ágnes.

Könyvbemutató
Czilli Aranka A varázslatos szekrény – versek és mesék gyerekeknek 
és felnőtteknek című könyvét mutatják be szeptember 8-án 18 órától 
a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár olvasótermében, a 2021. a Könyv 
Éve Székelyudvarhelyen programsorozat keretében. Játékosság és 
komolyság, valóságos és képzelt események összeolvadása jellemzi a 
humorral teli írásokat, egy kisgyermekes család életének hű tükreit. A 
szerzővel Szakács István Péter magyar szakos tanár beszélget.

Iskolaváró játszóház
A Talentum Alapítvány ma 15 órától a csíkszeredai József Attila Általá-
nos Iskola alsó épületének előterében iskolaváró játszóházat szervez, 
amelyre szeretettel vár minden érdeklődőt.

• RÖVIDEN 

• Medve támadt egy pásztorra Csíkcsicsó és Madéfalva közelében hétfőre virradóan. 
Az áldozat a végtagjain szenvedett sérüléseket, ellátásra kórházba szállították.

Két nap, 
tizennégy riasztás

A megyei csendőr-felügyelőség 
tegnapi tájékoztatása szerint a 
hétvégén tizennégyszer riasztot-
ták a hatóságokat medve jelen-
léte miatt Hargita megyében. A 
nagyvadak Siménfalván, Fitódon, 
Gyergyóhollón, Borszéken, Tus-
nádfürdőn, Székelyudvarhelyen 
és Gyimesfelsőlokon merészked-
tek lakott területre.




