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• Virágkorukat élik 
az adathalászatra és 
megtévesztésre ala-
puló internetes csa-
lások, ez alól pedig a 
székelyföldi régió sem 
kivétel. A legújabb 
félrevezetés nyere-
ményjátékra alapszik, 
azonban az érintett 
vállalat képviselete 
óva int bármilyen in-
formáció átadásától.

KOR P O S AT T I L A

L apunk olvasója hívta fel a fi -
gyelmünket egy olyan, hihe-
tőnek tűnő átverésre, amely-

nek csaknem ő is áldozatául esett. 
A középkorú, csíkszeredai nő két 
héttel ezelőtt olyan levelet kapott 
elektronikus formában, amely sze-
rint a Dedeman barkácsáruházlánc 
vásárlójaként szerencsés nyertes-
nek mondhatja magát. „A levél tel-
jesen rendben volt, a cég hivatalos 
logója és mottója is szerepelt benne, 
érthető nyelvezettel minden helye-
sen volt leírva románul. Két másik 
név mellett az enyém is szerepelt, 
mint a múlt hónap egyik hűséges 
vásárlója. Egyedül az e-mail-cím, 

amelyről küldték, tűnt gyanúsnak, 
az ugyanis nem a cég hivatalos ne-
vét jelenítette meg” – mesélte. Sze-
rencséjét azzal magyarázta magá-
nak, hogy nemrég valóban vásárolt 
az áruházban. A levélben leírták, 
hogyan léphet tovább és igényelheti 
a nyereményt, amely egy népszerű 
televíziómárka egyik modellje volt. 
Lehetősége volt több futárszolgá-
lat közül választani, amely házhoz 
szállítja a nyereményt, miközben a 
lakcímet és egyéb személyes adato-
kat is kért már az oldal.

Gyanús tévényeremény

„A következő oldalon 2,7 eurós 
valamilyen illetéket kellett volna 
kifi zetni, amely nem volt különö-
sebben meghatározva, de itt már az 
online fi zetéshez szükséges banki 
adatokat is kérte az oldal. Itt leáll-
tam” – közölte. Másnap újabb levél 
érkezett egy másik címről, hogy 
már csak egy napja van kiváltani a 
nyereményt, amikor pedig válaszol-
ni szeretett volna írott formában, a 
rendszer azt dobta vissza, hogy már 

nem létezik a küldő e-mail- címe. 
Ekkor felhívta a barkácsáruház 
ügyfélszolgálatát, ahol azt válaszol-
ták, náluk jelenleg nincs érvény-
ben egyetlen nyereményjáték sem. 
„Utolsó mozzanatként a napokban 
újabb levél érkezett, miszerint ha 
nem váltom ki a nyereményt, mást 
fognak kisorsolni helyettem” – 
mondta, hozzátéve, hogy azért osz-
totta meg történetét, mert a csíksze-
redai kirendeltségnél érdeklődve 

azt mondták neki, hogy már több 
vásárló is érdeklődött a tévéje iránt.

Nem szabad elhinni

Érdeklődésünkre az áruház köz-
ponti ügyfélszolgálata elmondta, 
nem egyedi eset a csíkszeredai, az 
elmúlt hetekben megsokasodott 
a térségből érkező, hamis nyere-
ményjátékról szóló bejelentések 
száma. „Nemrégiben tájékoztattuk 
az országban lévő összes áruházun-
kat, hogy közöljék a vásárlóinkkal, 
semmilyen nyereményjáték nem 
zajlik a hűséges vásárlók irányá-
ban, és ne adjanak ki semmilyen 
személyes adatokat. A Dedeman-
nak nem áll módjában és 
jogában ilyen információk 
után érdeklődni” – közölték 
állásfoglalásukat. Egy infor-
matikust is megkérdeztünk 
a lenyomozhatóság kérdés-
körében, aki egyértelműsítette, 
manapság nem nehéz domain (in-
ternetes) nevek vásárlása, a felku-
tatás pedig szinte lehetetlen. „Több 
lehetséges forrásból is ellophatják 
az e-mail-címünket, ők létrehoznak 
egy lehetséges címet, és több száz 
embernek kiküldik a nyereményjá-
tékról szóló értesítést. Előbb-utóbb 
csak ráharap valaki, utalni fog, és 
így a kártyaadatokat ellopják” – je-
lezte. Szerinte a legjobb védekezés 
egy ilyen esetben, ha megnézzük, 
betű szerint talál-e a küldő e-mail- 
címe a vállalkozás nevével, de még 
biztosabb, ha felkeressük a cég ügy-
félszolgálatát.

„Nyeremény” adathalászattal
Romániai barkácsáruház nevében küldenek megtévesztő elektronikus leveleket

Népszerű cégek neveit 

használják fel, hogy hihetőbb 

legyen a nyereményjáték
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Nagy fejtörést okoz a vadászegye-
sületeknek, hogy a törvénynek 

megfelelő ketrecet készítsenek azon 
medvék elszállítására, amelyek a 
lakott területekre tévednek. Mărmu-

reanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Kü-
küllő Vadász és Sporthor-
gász Egyesület igazgatója 
ennek ellenére igyekezett 
mindent megtenni, hogy 
teljesíthessék feladatukat: 
a törvényt tanulmányozva 

saját eszközt tervezett, ame-
lyet tegnap hoztak el az elkészítésé-
vel megbízott vállalattól.

Első a biztonság

Még a kisebb medvék is nagy erőt 
képesek kifejteni, ezért lényeges 

volt, hogy olyan ketrecet tervezze-
nek, amelyből nem tudnak kisza-
badulni, ugyanakkor kárt sem te-
hetnek magukban – magyarázta az 
igazgató. Mint mondta, éppen ezért 
vaslemezekből állították össze a két 
méter hosszú, kilencven centiméter 
magas eszközt, amely meglehetősen 
szűk, hogy ne tudjon feszíteni, moz-
golódni benne az altatásból esetle-
gesen felébredő nagyvad, amely így 
nem fog megsérülni. A ketrec olda-
lait hosszanti irányban elhelyezett 
zárt fémlemezekből alakították ki, 
és réseket is hagytak, hogy levegő-
höz jusson a bent lévő medve. Az 
eszköz tetején ugyanakkor lyukakat 

vágtak, amelyeken keresztül újra 
elaltatható a nagyvad, ha felébred-
ne szállítás közben. A felszerelés 
része egy fémből készült, kivehető 
kerekes hordágy is, hiszen ez köte-
lező a jogszabályok szerint, ráadásul 

megkönnyíti az állat mozgatását. 
Mărmureanu-Bíró Leonárd szerint 
ha a helyzet úgy kívánja, most már 
egy kétszáz kilós anyamedvét is 
el tudnak szállítani két bocsával. 
Hozzátette, a ketrec jó kiegészítője a 
már meglévő csapdájuknak, hiszen 
utóbbiban könnyen el lehet altatni 
a nagyvadat, majd az eszközzel szál-
líthatják is a hatóságok által kijelölt 
új helyszínre. Elengedésük előtt 
chipet, illetve egyedi jelzést kapnak 

majd a medvék az akcióban részt ve-
vő állatorvostól, ezáltal beazonosít-
hatókká válnak.

Tizenötezer lej

Egy székelyudvarhelyi vállalat gyár-
totta le az egyesület ketrecét, amely 
15 ezer lejbe kerül – magyarázta 
Mărmureanu-Bíró Leonárd, hozzá-
téve, hogy már sok székelyföldi és 
más vidéken tevékenykedő társulás 
is érdeklődött az eszközről. Rámuta-
tott, ezt most már bárki megrendel-
heti, hiszen az említett cég hirdeti 
termékét az elektronikus közbeszer-
zési rendszerben (SEAP). A ketrecet 
ugyanakkor szükség esetén – ha van 
rá lehetőség – szívesen kölcsön adja 
az egyesület is a környékbeli va-
dásztársulásoknak. Az igazgató arra 
is kitért, hogy szeretnének vásárolni 
egy hatszemélyes, beavatkozásra 
használható autót, amelynek nyitott 
csomagterében elfér a ketrec. Ezt 
ugyanis állandó jelleggel itt tárol-
nák. A cél az, hogy ne kelljen moz-
gatni az eszközt, hanem bármikor 
a lehető leggyorsabban bevethető 
legyen.

Felkészült a medvék elszállítására a székelyudvarhelyi vadászegyesület
• Saját tervezésű ketrecet készíttetett a székelyudvarhelyi Nagy-Küküllő Vadász és 
Sporthorgász Egyesület, amelyet a törvényeknek megfelelően szereltek össze, így 
alkalmas az elaltatott medvék elszállítására. Elfér benne akár egy kétszáz kilogram-
mos anyamedve két boccsal is.

A törvényeknek megfelelő módon 

szállíthatják el a befogott medvéket 

az új ketreccel
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