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Túlélte a műtétet 
a világ egyetlen fehér kivije

Az egyetlen ismert fehér színű kivi si-
keresen túljutott azon a műtéten, 
amelynek során köveket távolítottak 

el a begyéből Új-Zélandon. Több mint egy 
hete a természetvédelmi őrök arra lettek figyel-
mesek, hogy a hat hónapos északi-szigeti barna 
kivi (Apteryx mantelli), Manukura nem eszik. 
Röntgen segítségével kiderítették, hogy két nagy 
kő zárta el a bélrendszerét.

Két külön műtéttel az új-zélandi Welling-
toni Kórházban állatorvosok lézer segítségével 
összetörték a köveket. A műtét alatt hirtelen 
lelassult a madár szíve, ez kissé megijesztette a 
műtétet végző csapatot – számolt be a részle-
tekről a Manukura otthonául szolgáló Pukaha 
Mount Bruce természetvédelmi központ a 
BBC hírportálja szerint.

A fehér madár azonban túljutott a ne-
hézségeken, és már karanténban lábadozik, a 
többi állattól elzárva. A kivik, mint minden 
madár, emésztésüket segítendő köveket nyel-
nek le. Úgy tűnik azonban, hogy Manukura 

többet nyelt le, mint amennyit a gyomra elbírt. 
Manukura a tizenharmadik kivi (de az egyet-
len fehér), amely fogságban született idén a 
központban.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire borult, foltokban ködös idő lesz. 
Számottevő csapadék nem várható, de a ködös 
területeken ködszitálás előfordulhat.
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skandi  készítette: benedek enikő

Temetők környékén a november elsejei 
forgalom, hogy is mondjam, nem hétköznapi. 
Nemcsak az idegenből érkezők jönnek autó-
val, a helybéliek többsége is abban jár, hogy a 
temetőkapuhoz minél közelebb találjon ma-
gának parkolóhelyet. Értelemszerűen nagy 
a tolongás, autó autó hátán, még szerencse, 
hogy ünnep van, hogy temetők környékén 
vagyunk és már a világítós lelkiállapotban, 
így nem fekszünk rá a dudára, hogy őrületbe 
kergessük a többieket annak hangjával.

Akinek jó sorsa úgy hozta, hogy mun-
kahelye temető közelében van, mint nekem, 
világítás ide vagy oda, haza kell jusson. Sőt 
az is kell haladjon, aki éppen nem gyer-
tyagyújtás miatt autókázik éppen a temető 
melletti úton, hanem más dolga vitte arra. 
És így gyűl össze sok-sok autó egy-egy temető 
mellett, így alakul ki forgalmi dugó az út-
kereszteződésben, ahol mindenki igyekszik 
ünnepi módon összeszorítani fogát, és nem 
káromkodni cifrán, mikor már hosszú per-

cek óta áll az autóval, és várja, hogy történ-
jen valami.

A rendőrség, persze, résen van. Intéz-
ményi szinten legalábbis. Csíkszeredában 
például a temetők előtt ott voltak az uta-
kon a rend egyenruhás őrei. A Szentlélek 
utca sarkán lévő temető előtt is már a kora 
délutáni órákban volt kettő. Egyik a közle-
kedésrendészek ismert fényvisszaverő egyen-
ruhájában, másik pedig a hagyományos 
sötétkékben. Álltak ketten a temetőkapuval 
szemben, a járda szélén, beszélgettek jóízű-
en – gesztusaikból kivehető volt, hogy ér-
dekfeszítő a téma, amit éppen vitatnak –, és 
aligha érdekelte őket, hogy az útkeresztező-
désben, amelynek sarkán álldogáltak, gya-
korlatilag csak a főúton zajlik a forgalom, 
mert a mellékutcából kikanyarodni vágyók 
sora egyszerűen mozdulni sem tud a főúton 
haladó, szakadatlan kocsifolyamtól. De ha 
valaki hivatalosan kérdezi, a rendőrség ott 
volt, jelen volt, munkaidő kipipálva.

Rendőr a sarkon
           villanás n Forró-Erős Gyöngyi
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