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Majdnem éhen haltak
Két barátkeselyű tévedt Bulgáriából az országba

• Két barátkeselyű 
tévedt Romániába, 
ám mivel nem volt 
mit enniük, nagyon 
legyengültek, ezért 
a madarászok segítő 
szándékkal befogták 
őket. Egyik Marosvá-
sárhelyen van, a má-
sik Foksányban.

SIMON VIRÁG

Romániában teljesen kipusz-
tultak a keselyűfajták, az 
utolsó 1990-ben költött, de 

azóta nem láttak ilyen madarat az 
országban. Az igazi keselyű-nagy-
hatalom Spanyolország, ahol tör-
vénybe foglalták, hogy az elhul-
lott állatok tetemét a mezőn kell 
hagyni, így biztosítva táplálékot a 
nagytestű madaraknak. Bulgáriá-
ban évek óta megpróbálják vissza-
telepíteni azokat, Spanyolországból 
hoznak fi atal madarakat, amelye-
ket egy ideig röptetőben tartanak, 
és a közeli mezőre tesznek ki ne-
kik tetemeket, hogy legyen mivel 
táplálkozniuk. Éjszakára azonban 
visszatérnek a röptetőkbe.

Mint Papp Tamástól, a „Milvus 
Csoport” Madártani és Természet-
védelmi Egyesület vezetőjétől meg-
tudtuk, nemrég értesítették őket a 
bolgár madarászok, hogy két ba-
rátkeselyű elhagyta a röptetőket és 
Románia felé repül. Mindkettő mű-
holdas nyomkövetővel van ellátva. 
Egyikük Szeben közelébe ért, így a 
Milvus szakemberei elhatározták, 
hogy megkeresik. Amikor rátalál-
tak, annyira le volt gyengülve, hogy 
könnyedén befoghatták. Marosvá-
sárhelyre szállították, ahol a vadon 
élő sérült állatokkal foglalkozó 
Vets4Wild Egyesület állatorvosai 

segítettek ellátni a gyenge madarat. 
A Juan nevű barátkeselyűnek 285 
centi a szárnytávolsága, és jelenleg 
5,5 kilogramm. Egy alkalommal két 
kiló húst meg tud enni, és jelenleg a 
vásárhelyi madárrehabilitációs köz-
pontban van. Papp Tamás továbbá 
elmondta, hogy a másik madár ki-
repült az országból, majd visszatért, 
és berepült egy foksányi udvarra. 
A lakók értesítették a sürgőssé-
gi hívószámon az illetékeseket, a 
csendőrség őket, ők pedig egy helyi 
madarászcsoportot. Az ő szakembe-
reik mentek ki és vitték el a szintén 
legyengült barátkeselyűt egy reha-
bilitációs központba.

Hazaszállítják azokat

A Milvus Csoport vezetője kifej-
tette, a madarak azért gyengültek 
le, mert dögökkel táplálkoznak, 
Romániában viszont az elhullott 
állatokat nem szabad a mezőn 
hagyni. Az elütött kutyák és macs-

kák pedig az úton vannak, ám 
oda nem tud leszállni a madár, és 
veszélyes is volna számára, mert 
falatozás közben elüthetnék. A 
Romániába tévedt két  barátkese-
lyűért a szükséges papírok beszer-
zése után el fognak jönni a bolgár 
madarászok, és hazaviszik azokat.

Papp Tamástól megkérdeztük, 
Romániában van-e szándék arra, 
hogy visszatelepítsék a kipusztult 
keselyűfajokat. Mint elmondta, pár 
évvel ezelőtt végeztek egy tanul-
mányt, melynek során azt mérték 
fel, hogy, ha a Retyezát Nemzeti 
Parkba visszatelepítenék a keselyű-
ket, volna-e ott elég ennivalójuk. 
Akkor kiderült, hogy nem, az embe-
reknek is kellene táplálékot biztosí-
taniuk számukra. Ma azonban már 
országszerte sok juh van, így ha 
megváltoztatnák a törvényt és meg-
engednék, hogy a tetemek a mezőn 
maradjanak, talán újra lehetne tele-
píteni a természetben fontos tisztító 
szerepet betöltő keselyűket.  

Ismeretlen tájakra tévedt. 
Az embereknek kellett táplálékot 
biztosítaniuk számukra
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Szünetel az oktatás május 31-én Csíkszeredában
Jóváhagyta a tanügyminisztérium, hogy május 31-én szüneteljen az 
oktatás Csíkszeredában – jelezte közleményben Hargita Megye Taná-
csának sajtószolgálata. Mint írják, a megyei tanács még februárban 
kérte az illetékesektől a május 31-ei péntek tanítási és munkaszüneti 
nappá nyilvánítását Hargita megyében, Ferenc pápa június elsejei csík-
somlyói látogatása kapcsán. „Mivel nagyon sok az ingázó diák, ezért 
örülünk, hogy kérésünknek helyt adtak és már pénteken mindenki 
készülhet Ferenc pápa történelmi látogatására. Aki még nem tette meg, 
és szeretne ott lenni június elsején a csíksomlyói nyeregben bemuta-
tandó szabadtéri szentmisén, április 22-éig regisztrálhat a http://pon-
tifex.ro/ oldalon” – nyilatkozta a rövid közleményben Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke.

• RÖVIDEN 

GERGELY IMRE

A feljelentéseiről elhíresült férfi , 
a Méltóságért Európában Pol-

gári Egyesület (ADEC) vezetője azt 
állítja, hogy a Vöröskereszt Hargita 
megyei szervezete az RMDSZ politi-
káját követi. Erre két fő „érve” van: 
magyar nemzetiségűek vezetik azt, 
és nem tűzték ki a megyei székhely-
re a román trikolórt.

A blogger problémái

Blogbejegyzésében Tanasă problé-
mának találja, hogy a Vöröskereszt 
Hargita megyei szervezetének élén 
két magyar áll, Zsigmond Éva igazga-
tó és Kocsis Erika elnök személyében. 
Tanasă szerint románok nem kerül-
hetnek a vezetésbe, mert a civil szer-
vezet egy olyan megyében működik, 
amelyet az RMDSZ vezet. Emiatt sze-
rinte a vezetőséget teljes egészében 
magyarok alkotják. Tanasă további 
fájdalma, hogy a megyei szervezet 
Facebook-oldalán a közlemények elő-
ször magyar nyelven szerepelnek, és 
csak utána románul. Az is baj számá-
ra, hogy elfogytak a szervezet román 
nyelven kiadott szórólapjai. És ami 
még súlyosabb probléma a blogger 
szerint: a megyei szervezet csíksze-
redai székházán nincs olyan tábla, 
amely az állam nyelvén jelezné az 
intézmény nevét, továbbá az ország 
zászlaja sincs kitűzve. Egyébként az 
épületen semmilyen tábla, illetve 
zászló nincs kifüggesztve.

Cáfol a civil szervezet

Közleményben cáfolja Dan Tanasă 
állításait a Vöröskereszt. Ebből kide-
rül, hogy a megyei szervezetet nem 
egy vagy két ember vezeti, hanem 
egy 11 fős vezetőtanács. Zsigmond 
Éva ügyvivőként tagja a vezetésnek. 
A vezetőtanács egyik alelnöke Vasile 
Micu, és a tagok közül további négy 
személy szintén román nemzetiségű, 
vagyis a vezetőség csaknem fele. 

A Vöröskereszt Hargita megyei 
szervezetének vezetői a Facebook-ol-
dalukon közzétett közleményben 
elhatárolódnak attól az állítástól, 
hogy bármilyen politikai szervezet 
befolyása alatt állnának, és a továb-
bi hamis vádakat szintén elutasítják. 
Zsigmond Éva megyei igazgató meg-
keresésünkre válaszolva leszögezte: 
Dan Tanasă újabb támadása nem a 
Vöröskeresztről szól, nem a szerve-
zet tevékenységét támadja, hanem 
egyértelműen politikai célzatú kije-
lentések szerepelnek benne. Eluta-
sítja a vádakat, de nem fűz hozzájuk 
egyéb kommentárt, mert a Vöröske-
reszt tisztségviselőjeként tartja magát 
a nemzetközi szervezet alapelveihez. 

Az igazgató álláspontját megerősíti 
Vasile Micu alelnök is, aki szerint mél-
tatlanok a szervezet elleni támadások. 
Hozzáteszi, a megyei szervezetben 
mindig is együtt dolgoztak a román és 
magyar nemzetiségű önkéntesek, és 
sosem volt semmilyen probléma ab-
ból, hogy ki milyen nyelvet beszél.

Nem elég csak a kereszt
• A székelyföldi közintézmények elleni perek mellett 
ezúttal egy nemzetközi civil szervezet, a Vöröskereszt 
Hargita megyei fiókja került Dan Tanasă figyelmének 
középpontjába.

A Vöröskereszt csíkszeredai 
székhelye, ahol együtt dolgoznak 
magyarok és románok
▾   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




