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Vizsgálatot rendeltek el 
az ónfalvi gyilkossági ügyben
Az ónfalvi (oneşti-i) kettős gyil-
kosság elkövetőjét megműtötték, 
állapota stabil, folyamatosan 
négy rendőr őrzi az ónfalvi városi 
kórházban, ahol a gumilövedéke-
ket eltávolító beavatkozásoknak 
vetették alá. Ana Maria Băncescu, a 
Bákó megyei kórház orvos igazga-
tója elmondta, a páciens állapota 
jelenleg stabil, de még felléphetnek 
műtét utáni szövődmények, mivel 
sok gumilövedéket kellett kioperál-
ni belőle. A műtétet végző sebészek 
szerint a lövedékek nem érintettek 
létfontosságú szerveket. Hozzá-
tette, a férfi t átszállítják egy másik 
kórházba, mivel náluk, Covid-hát-
térkórház lévén nagyon korlátozott 
a nem koronavírusos pácienseknek 
szánt helyek száma. Az igazgató 
szerint a férfi  nagyon zaklatott volt, 
amikor kórházba vitték. A műtét 
előtt azt mondta az orvosoknak, 
szívbetegségben szenved, és emiatt 
kezelés alatt áll, továbbá azt is, 
hogy nincs nyilvántartott pszichi-
átriai betegsége. Mihelyt egészségi 
állapota lehetővé teszi, Gheorghe 
Moroşant kihallgatják az ügyészek. 
Mint arról beszámoltunk, a 68 éves 
férfi  hétfőn túszul ejtett két munkást 
egy oneşti-i tömbházlakásban, majd 
a rendőrséggel folytatott többórás 
tárgyalás után halálra késelte őket. 
A rendőrök ekkor betörtek a lakás-
ba, és lelőtték. Az egyik áldozat a 
helyszínen, a másik a kórházban 
halt meg. Moroşant korábban már 
több ízben – 1987-ben, 1991-ben, 
1992-ben és 2010-ben – is elítélték, 
többek között ittas vagy kábítószer 
hatása alatt való gépkocsiveze-
tés miatt. Florin Cîţu kormányfő 
minél gyorsabban lefolytatott belső 
vizsgálatot kért az ügyben Lucian 
Bode belügyminisztertől. „Gyors 
vizsgálatot kértem, illetve azt, hogy 
ha kiderül, a rendőrségi alkalma-
zottak vétkesek az ügy fejleménye 
miatt, Bode miniszter hozza meg a 
kellő intézkedéseket” – jelentette ki 
tegnap a kormányfő.

Kevés pedofi lt büntetnek 
meg tettéért Romániában
Lesújtó adatokat közölt a Ment-
sétek meg a gyermekeket! nevű 
egyesület arról, hogy a román 
törvényhozás miként jár el a kis-
korúak ellen elkövetett szexuális 
visszaélések miatt indított ügyek-
ben – olvasható a Főtér.ro portálon. 
Mint írják, a legfelső bíróságtól 
kikért adatok szerint 2018-ban 
4268, pedofíliával kapcsolatos ügy 
volt folyamatban a bíróságokon, 
de az év végéig csak 1634 esetben 
született ítélet. 2019-ben már 4830 
folyamatban lévő ügyről vannak 
adatok, de ezúttal is csak 1793 peres 
ügyet fejeztek be, 206 esetben az el-
követőt sem sikerült beazonosítani. 
2020 első felében 3840 peres ügyből 
873-at sikerült befejezni. A gyerek-
jogvédő egyesület arra is felhívta 
a fi gyelmet, hogy a járványhelyzet 
miatt elrendelt korlátozások idején 
jelentősen megnőtt a kiskorúak 
bántalmazásra vonatkozó bejelenté-
sek száma: 2020 első 9 hónapjában 
több mint 10 ezer ilyen esetről van-
nak hivatalos információk (9652 
esetben családon belüli erőszakról 
van szó), de csak 1092 agresszor 
ellen indult bűnvádi eljárás.

MEGSZÁMOLTÁK A SZÉLVÉDETT FÁKON MEGHÚZÓDOTT MADARAKAT A MILVUS CSOPORT ÖNKÉNTESEI

Sok bagoly telel településeken

Főként a szélvédett fákon húzódnak meg a fülesbaglyok 

Majdnem mindig visszatérnek 
jól megszokott telelőhelyükre 
az erdei fülesbaglyok, amelyek 
a széltől védett fákat szeretik. 
A Milvus csoport önkéntesei 
idén télen is összeszámolták 
a településekre behúzódott 
madarakat.

 » SIMON VIRÁG

A településeken telelő fülesbag-
lyokat idén télen önkéntesek 
számolták össze a Milvus 

csoport szakembereinek felügyele-
tével. Bărbos Lőrinc biológus, prog-
ramfelelős elmondta, a városokban, 
falvakban telelő fülesbagoly-populá-
ciót vették górcső alá, azt vizsgálva, 
hogy hány madár húzódott meg a 
szélvédett fákon. Országszerte van-
nak olyan települések, ahol rendsze-
resen, minden télen összeszámolják 
a telelő állományt, de a lista évente 
újabb helyszínekkel bővül, ahol az 
önkéntesek megszámolják a fákon 
meghúzódó baglyokat. Általános 
tapasztalat, hogy ha nincs nagyon 
kemény tél, akkor kevesebb fülesba-
goly húzódik be településekre, hi-

szen költőhelyükön is találnak élel-
met, és kibírják a telet.

Bár a begyűjtött adatokat még nem 
dolgozták fel, már ismert, hogy idén 
télen az ország 21 megyéjében, 94 
településen 55 önkéntes végzett meg-
fi gyeléseket, és 1898 erdei fülesbag-
lyot és 1 réti fülesbaglyot számoltak. 
32 település esetében nem találtak 
erdei fülesbagolyra utaló nyomokat, 

illetve csak elhagyott gyülekezőhe-
lyeket azonosítottak. A szakember 
tapasztalatai alapján ha például egy, 
évek óta telelőhelyként használt fát 
kivágnak, két következménye lehet. 
A baglyok ugyanazon a településen 
belül egy másik, széltől védett fát vá-
lasztanak és ott telelnek, vagy az is 
megtörténhet, hogy teljesen elhagy-
ják a települést. A biológus szerint 
erre még nincs magyarázatuk, hi-
szen a településen teleléshez min-
den feltétel adott, továbbra is van 
elegendő táplálék és szélmentes fa, 
így nem tudják, hogy miért hagynak 
hátra egy-egy települést a baglyok.

A madártani és természetvédel-
mi egyesület munkatársa arról is 
beszámolt, hogy a megvizsgált Har-
gita megyei településeken – Farcád, 
Rugonfalva, Hodgya, Bikafalva, 
Ocfalva, Felsőboldogfalva – nem 
észleltek fülesbaglyokat. Maros 
megyében összesen 100 erdei fü-
lesbaglyot számoltak össze, míg 
Kovászna megyében, a sepsiszent-
györgyi kereséskor 42 példányt. Az 
ország nyugati részén sokkal több a 
téli gyülekezőhely. Ez főként annak 
köszönhető, hogy itt sokkal gyako-
ribb a költő faj, amely a közelben 
tölti a telet.

 » Idén télen 
az ország 21 
megyéjében, 
94 településen 
végeztek meg-
fi gyeléseket az 
önkéntesek.
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Megalakulásának századik évfor-
dulóját ünnepli idén az Erdélyi 

Ifj úsági Keresztyén Egyesület (IKE). 
A születésnapot folyamatos, legalább 
egy teljes évre kiterjedő alkalomnak 
képzelték el, amelynek lesznek kiemel-
kedő, különleges pontjai, eseményei. A 
szervezet tájékoztatása szerint az IKE 
100. évét három pilléren ünneplik.

Szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményük alapján az ünneplés progra-
mok szintjén az IKE közgyűlésén indult 
az egyházmegyei képviselők, az egye-
temi missziók vezetői és az egyesület 
elnökségének jelenlétében. Mint írták, 
a jubileumi dizájn és logó egy éven 
keresztül emlékeztet majd mindenkit, 

hogy száz éve alakult a szervezet. Az 
őszi-téli időszakban viszont ismét az 
online térben ünnepeltek a Várom az 
Urat adventi keresztyén zenefesztivál 
huszadik kiadására elkészült videó-
val, valamint az új IKE-énekeskönyv 
applikációval. Vasárnaptól egy éven 
keresztül összesen 1921 km-t készül-
nek közösen leszaladni, ezáltal is em-
lékeztetve a mozgáshoz csatlakozó 
IKE-seket, hogy ebben az időszakban 
kiemelten fontos az „ép testben ép lé-
lek” szlogen. Idén tavasszal vezetőkép-
zőt szerveznek a megyei elnökségek 
számára, majd minden egyházmegyé-
ben tisztújításokat tartanak. A prog-
ramsorozatot elképzeléseik szerint 
az 5. Válts irányt! IKE-fesztivál zárja 
augusztusban, amennyiben a járvány-

helyzet ezt lehetővé teszi. A második 
pillér a beruházásoké, a szervezet új 
székhelyre készül költözni, így terve-
ik szerint a kolozsvári Farkas utcában 
található Herepei-házban folytatják 
tevékenységüket. Az Algyógyi Ifj úsági 
Központ felújítása is a beruházások-
hoz tartozik, ahol továbbra is nyári 
táborokat, ifj úsági eseményeket szer-
veznek. Az 5. Válts irányt! IKE fesztivál 
pedig új otthonra talál Zeteváralján. Az 
új helyszínen további rendezvényeket 
és fesztiválokat tartanak.

A harmadik tematikát pedig a kiad-
ványok alkotják, amely saját készítésű 
2021-es határidőnaplóval kezdődött a 
fi atalok igényei alapján, ezt követően 
egy, a századik évben kiadott bemuta-
tófüzet folytatja a sort az ifj úsági szö-
vetségről, majd az új IKE-énekeskönyv 
következik, amely már mobilalkalma-
záson is elérhető.

„A századik évforduló egy kilátás-
talan és nehézségekkel teli világban 
talált ránk, bár az IKE alakulása idején 
élők és tevékenykedők sem voltak jobb 
helyzetben, és mégis mertek és hittek 
benne, hittek az IKE-ben, és annak 
tagjaiban, létrehozva azt. Nekünk is 
ezt kell tenni, bízni és előre tekinteni 
Isten segedelmével” – olvasható a köz-
leményben. Emlékeztetnek, az Erdélyi 
Ifj úsági Keresztyén Egyesület 1921. feb-
ruár 28-án a mai kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet épületében alakult. 
Misszióval foglalkozó teológushallga-
tók hosszú előkészítés után elindítják 
az Erdélyi IKE-t, amelyet az Erdélyi 
Református Egyházkerület Igazgatóta-
nácsa is elfogad, és az ifj úságmissziós 
tevékenységét hivatalosan elismeri. A 
szervezetben 2500 fi atal tevékenyke-
dik, 15 egyházmegyében és 200 gyüle-
kezetben elszórva.

Századik születésnapját ünnepli idén az Erdélyi IKE

 » A program-
sorozatot elkép-
zeléseik szerint 
az 5. Válts irányt! 
IKE-fesztivál zárja 
augusztusban, 
amennyiben a 
járványhelyzet ezt 
lehetővé teszi.

Már mobilalkalmazáson is elérhető a századik évforduló alkalmából készült új IKE-énekeskönyv




