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Többet adnak érte külföldön
Exportra kerül a Hargita megyében nevelt bárányok jó része – kiszabadult az óriáshajó
• Noha a Hargita 
megyei juhtenyésztő 
gazdák által értéke-
sített állatok jó része 
is az arab térségbe 
kerül, ilyen állatszál-
lítmányokat nem érint 
a Szuezi-csatornán 
kialakult és tegnapig 
tartott hajózási vál-
ság. A jó áron történő 
külföldi felvásárlás 
és a munkaerőhiány 
miatt azonban idén 
is kevés bárány kerül 
helyi értékesítésre 
húsvét előtt.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

K isebb felvásárlások ugyan 
voltak már, de nem kerül-
tek még elszállításra azok a 

Hargita megyében nevelt bárányok, 
amelyeket az Arab-félsziget térsé-

gében értékesítenek majd, 
így a Szuezi-csatornán múlt 
kedden kialakult hajózási 
válság nem érint ilyen ál-
latszállítmányokat. A csa-
tornát eltorlaszoló 200 ezer 

tonnás teherhajót hétfőn haj-
nalban tudták kiszabadítani, múlt 
heti elakadása miatt hajók százai 
vesztegeltek a csatorna két oldalán, 
köztük tíz olyan, amely Romániá-

ból szállított több mint százezer élő 
állatot, többnyire juhokat, a térség-
be.

Nem érint a hajózási válság

A természeti adottságok révén Har-
gita megye az országos élvonalba 
tartozik a juhtenyésztés tekinteté-
ben, de a természetes körülmények 
között itt nevelt állatokra külföldön 
– Görögországban, Olaszországban, 
az Arab-félszigeten – is nagy a ke-
reslet. „Évente három felvásárlási 
időszak van, most, húsvét előtt kez-
dődött el az első. Vittek már el Har-

gita megyéből is, de egyelőre hiz-
laldába kerültek, mert kis súlyú az 
állomány” – magyarázta lapunknak 
Balló István, a Hargita Megyei Juhte-
nyésztők Egyesületének elnöke, aki 
szerint ennélfogva a hajózási válság 
nem érintette ezeket az állatszállít-
mányokat. Ebben az időszakban az 
arab országok részéről nincs is nagy 
kereslet a bárányok iránt, inkább a 
görög és az olasz piac részéről van 
igény, az arab országokba főként jú-
nius végétől értékesítenek állatokat, 
leginkább a nagyobb, legalább 25 ki-
logrammos „pecsenyebárányokat” 
– ezt már Bándi Zoltán állatorvos, a 

megyei juhtenyésztők egyesületének 
székelykeresztúri képviselője közöl-
te lapunkkal.

Kevés bárányt értékesítenek

A külföldi kereslet, illetve a mun-
kaerőhiány miatt idén is kevés bá-
rányt értékesítenek a helyi piaco-
kon a Hargita megyei juhtenyésztő 
gazdák a húsvét előtti időszakban. 
Mint Bándi Zoltán elmondta, nincs 
aki fejje a juhokat, ezért a juhtar-
tók a bárányokat inkább csak nyár 
derekán, ősszel adják el. Becslése 

szerint most, a húsvéti időszakban 
legfeljebb a bárányállomány 20–25 
százaléka kerül levágásra, mintegy 
fele-fele arányban háztáji körülmé-
nyek között, illetve vágópontokon. 
Már nem szívesen vágják le a bárá-
nyokat ebben az időszakban a te-
nyésztők, inkább később értékesítik 
azokat – erősítette meg Balló István 
is –, és ennek a főbb okai közt van az 
is, hogy külföldre drágábban lehet 
eladni. Idén egyébként jó ára van a 
helyi bárányhúsnak, élősúlyban 14 
lej a kilónkénti átlagára, levágva, 
konyhakészen pedig 28–30 lejbe ke-
rül – tájékoztatott Bándi Zoltán.

Egy héten át volt keresztbe 
fordulva és beszorulva a világ 
egyik legnagyobb teherhajója 
a Szuezi-csatornában. Tegnapra 
kiszabadították
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Keresztbe fordult 

Hétfő reggelre végre egyenesbe 
állt a Szuezi-csatornában az 
azt egy hétig elzáró teherhajó. 
Az Ever Given konténerszállító 
motorját sikerült beindítani. A 
hajót műszaki ellenőrzésre a 
csatornával szomszédos tavak-
ra navigálták. Mint ismert, egy 
héttel ezelőtt fordult keresztbe 
a világ egyik legnagyobb teher-
hajója a Szuezi-csatornában, 
feltartva az áruforgalmat a 
kulcsfontosságú kelet–nyugati 
vízi úton. A Földközi-tengert 
a Vörös-tengerrel és Ázsiával 
összekötő, 1869-ben elkészült, 
190 kilométer hosszú csatornán 
naponta mintegy 50 hajó halad 
át, amikor zavartalan a forga-
lom. Az elzárt vízi út miatt leállt 
közlekedés naponta hozzávető-
legesen 14 millió dollárnyi be-
vételkiesést okozott a Szuezi- 
csatorna üzemeltetőinek.

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

A területet felügyelő személy hív-
ta fel a fi gyelmet szombaton a 

medvebocsra, amelynek nyüszítését 
már egy nappal korábban is hallani 
lehetett a Vargyas-szorosban – tudtuk 
meg Szőcs Tibortól, a szentegyházi 
hegyimentő alakulat vezetőjétől. Mint 
mondta, az értesítéskor épp a környé-
ken dolgoztak kollégáikkal a turistaös-
vények felszabadításán, így hamar a 
helyszínre siethettek. A bocsot a turis-
taösvényen, az Orbán Balázs-barlang 

közelében találták meg magányosan. 
Bár az állat nem volt agresszív, hangos 
nyüszítése miatt attól tartottak a hegy-
imentők, hogy az odavonzza a többi 
vadat, ezért biztonsági okokból úgy 
döntöttek, hogy a vadőrök segítségét 
kérik az akcióhoz. Végül gond nélkül 
sikerült elszállítani Szentegyházára 
a rémült bocsot. „Azonnal lezártuk a 
turistaösvényeket, hogy biztonságo-
san lehozhassuk a kis medvét, hiszen 
nem akartuk, hogy veszélyes helyzet 
alakuljon ki a kíváncsiskodók miatt. 
Noha ellenőriztük a helyszínt, nem 
találtunk arra utaló nyomokat, hogy 
anyja miért hagyta magára a bocsot. 

Vélhetően megsérülhetett. A bocs 
megmentése egyébként a turisták vé-
delme érdekében is fontos volt” – ma-
gyarázta Szőcs.

Legyengült állapotban volt

Az akcióban szintén részt vevő Kósa 
Csaba Attila, a szentegyházi Uz Ben-

ce állatorvosi rendelő tulajdonosa 
lapunknak elmondta, hogy nagyjá-
ból két hónapos hím bocsról van szó. 
Megtalálásakor egy kisebb sérülést 
tapasztaltak a bal szemén, ugyanak-
kor nagyon dehidratált állapotban 
volt, vélhetően három-négy napja 
nem ehetett. Éppen ezért rögtön az 
állatorvos rendelőjébe szállították, 

ahol glükózos oldattal próbálták 
felerősíteni. Ezután a Hargita Me-
gyei Környezetőrség vezetőjének 
felügyeletében Szovátán átadták 
a marosvásárhelyi Vets4Wild Ro-
mania szervezetnek, további keze-
lésekre. Kósa információi 
szerint most már jó álla-
potban van a kölyök – há-
rom-négy óránként etetik, 
így súlyban is gyarapodott 
–, amelyet Béla névre ke-
reszteltek. A kis medve 
hamarosan a balánbányai 
rehabilitációs központba 
fog kerülni, ahol már várja őt egy 
hasonló korú, Gombóc nevű társa. 
Nem igazán szokták magukra hagy-
ni ilyen korú bocsaikat az anyamed-
vék, ezért az állatorvos is csak talál-
gatni tud, hogy mi történhetett. 

Két hónapos medvebocson kellett segíteni a Vargyas-szorosban
• Hangos nyüszítése hívta fel a figyelmet a magára 
hagy ott, nagyjából két hónapos medvebocsra, ame-
lyet hét végén a Hargita Megyei Hegyi- és Barlangi-
mentő Köz szolgálat szentegyházi munkatársai hoztak 
ki a Vargyas-szorosból. Noha legyengült állapotban 
volt a később Marosvásárhelyre szállított vad, mos-
tanra már megerősödött.

Balánbányán lel új otthonra a kis bocs
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