
A Hargita Megyei Környezet-
őrség felfüggesztené az RDE 
Harghita Kft. által üzemelte-
tett Cekend-tetői szeméttelep 
környezetvédelmi engedélyét, 
miután a másfél hete történt 
esőzésekkor csurgalékvíz folyt 
ki onnan, amely szennyező ha-
tással volt a környezetre – közli 
az uh.ro. A hírportál munkatár-
sai az ügyben e hónap 9-én tet-
tek feljelentést a hatóságoknál. A 
portál szerint a környezetőrség 
és a Maros Vízügyi Igazgatóság 
munkatársai még a feljelentés 
napján kimentek a helyszín-
re, ahol megállapították, hogy a 
szennyvíz belefolyt az esővíz-el-
vezető árkokba és csatornákba, 
ezáltal károsítva a talajt, vala-
mint a környék föld alatti víztar-
talékait. Egyelőre nem tudni a 
probléma pontos okát, az ügyben 
a hatóságok továbbra is nyomoz-

nak. Balla Izabella, a környe-
zetőrség vezetője az uh.ro-nak 
korábban azt nyilatkozta, egy-
előre nem tudják, mekkora bír-
ságot szabjanak ki az udvarhelyi 

szemétgazdálkodási vállalatra, 
azonban már kezdeményezték 
környezetvédelmi engedélyének 
bevonását. 

F. SZ. B.

Véget ért pénteken az érettségi 
vizsgák szóbeli szakasza.  Idegen 
nyelvből szóbeliztek az érettségi-
zők pénteken, amely vizsgával 
le is zárult a szóbelik szakasza. 
Azt megelőzően románból, anya-
nyelvből, illetve digitális kom-
petenciákból mérettettek meg a 
végzősök. Idén először azoknak 
a diákoknak, akik valamilyen ok-
ból nem tudtak részt venni a pró-
bákon, kedden lehetőségük van 
pótolni azokat – tudtuk meg Gör-
be Péter megyei főtanfelügyelőtől. 
A vizsga menete ugyanúgy zajlik 
majd, ahogyan eddig, a vizsga-
központok szervezik, és egy nap 
alatt akár több vizsgát is letehet-
nek – fűzte hozzá.

A tanfelügyelőség szerint a 
román nyelvi készségfelmérőn 
részt vettek közül 832-en sze-
rezték meg a gyakorlott, 617-en a 
haladó és 562-en a közepes be-

sorolást. A magyar nyelvi szóbeli 
vizsgák eredménye a következő: 
1245 végzős a gyakorlott besoro-
lást kapta, 315-en haladó minősí-
tést értek el, és volt 42 olyan diák 
is, aki anyanyelvéből a legalacso-
nyabb minősítést jelentő közepes 
besorolást érdemelte ki.

 A digitális kompetenciákat 
felmérő próbán 215-en kezdő, 
627-en középszintű, 378-an ha-
ladó és 139-en szakértői minő-
sítést szereztek. 71-en viszont 
nem kaptak minősítést, mivel 
nem érték el a minimális pont-
számot. Az  idegennyelv-próbán 
nem minősítést kapnak a végző-
sök, hanem a nyelvtudásuknak 
megfelelően szintekre sorolják 
be őket. Az írásbelik június 26-
án kezdődnek román nyelv és 
irodalomból.

MOLNÁR RAJMOND, DÁVID ANNA

Szombaton hajnali három 
órakor arra ébredt egy 
bögözi család, hogy kutyá-

ik nagyon ugatnak. Az udvar-
ra kilépve egy medvével találták 
szembe magukat – kezdett a 
történtek elmesélésébe Szilágyi 
Ferenc alpolgármester. Mint 
mondta, a nagyvadat végül zaj-
keltéssel sikerült elriasztani, 
ezután a ház lakói szomszédjuk-
hoz siettek, hogy figyelmeztes-
sék a veszélyre. Sajnos, a medve 
már járt ott, mint a helyszínen 
kiderült, feldúlta a tyúkólat, 
és harminc szárnyast megölt, 
csak a kakas maradt életben. 
Az alpolgármester hozátette, 
nemcsak tyúkokat és csirkéket 
pusztított el a ragadozó, hanem 
több kerítést is tönkretett.

Visszatért a faluba

Még egy nap sem telt el, a 
medve ismét visszatért a faluba: 
szombaton este tizenegy óra kö-
rül a Felszeg utcában öt udvarra 
is betört, és mindenütt pusztí-
tott. Otthonában találkoztunk 
Boldizsár Miklóssal, akinél hét 
tyúkot ölt meg a ragadozó, csak 
a szárnyak és némi toll maradt 
az ólban. A gazda úgy sejti, a 
Nagy-Küküllő mentén sétálha-
tott fel a vad. Éjszaka a kutya 
ugatására lettek figyelmesek, 
ekkor mentek ki az udvarra, 
hogy lámpákkal és zajongással 
kergessék el a betolakodót. Bol-
dizsár még nyomába is eredt, 
amihez szomszédai szerint is 
nagy bátorság kellett, hiszen 
bármikor szembefordulhatott 
volna vele. A nagyobb állatokat, 
mint például a disznó, nem bán-
totta, így a gazda azt a következ-
tetést vonta le, hogy tyúkokra és 
nyulakra fáj a foga a medvének, 
amely meglepő módon az ember 
közelségétől sem fél.

Ezután Ciobotar Ferencék ud-
varára tört be a ragadozó, ahol 
négy nyulat és öt tyúkot pusz-
tított el, továbbá több szárnyast 
is megsebesített. A gazda egy 
nagy medvét és egy bocsot látott 
az udvarán. Csáki Jolán már két 
bocsról számolt be, nála három 
kifejlett nyulat és öt kicsinyü-
ket ölte meg a nagyvad. Szerinte 
csak annak köszönhetően nem 
keletkezett nagyobb kár, hogy 
fényekkel elriasztották a raga-
dozót. „A baj így is nagy, hiszen 
a férjemmel 500 lejes nyugdíjat 
kapunk, és csak az állattartás-
sal együtt tudunk valahogy meg-
élni” – fogalmazott. Egyébként a 
lapunk által megkérdezettek azt 
nyilatkozták, korábban sosem 
járt az udvarukon medve.

Segítség nélkül

Ciobotar Ferenc felháborod-
va mesélte, hogy bár a történtek 
idején tárcsázta a 112-es segély-
hívó számot, emberi sérülés hí-
ján semmilyen segítséget nem 

kapott. Emiatt minden károsult 
dühös volt, hiszen úgy vélik, ha 
valaki megölte volna a medvét, 
azonnal ott teremtek volna a ha-
tóságok.

Rettegnek a lakosok

Érezhető, hogy a szombat 
este történtek óta rettegnek a 
bögöziek, mindannyian éle-
tüket féltik. Ciobotar Ferenc 
ottjártunkkor megmaradt nyu-
lai levágására készült, mivel 
attól tart, hogy miattuk vissza-
tér a ragadozó. Ő egyébként a 
medve pusztítása után felesé-
gével együtt Udvarhelyre ment, 
hogy lányuknál töltsék az éj-
szakát. Rajta kívül több lakos is 
azon gondolkodik, hogy lámpá-
kat szereljen fel kertje végébe, 
hátha azzal sikerül elriasztani 
a ragadozót. „Ha a medve egy-
szer megkóstolta a húst valahol, 
akkor oda vissza is fog térni. S 
az is biztos, hogy a húsról nem 
fog visszatérni a bogyók és gyü-
mölcsök fogyasztására” – han-

goztatták a lakók, akik szerint a 
problémás állat kilövése jelen-
tené a megoldást. Minden ká-
rosult biztos volt abban, hogy 
az elkövetkező napokban ébren 
töltik az éjszakákat, rettegve at-
tól, hogy mikor kezdenek ismét 
ugatni a kutyák.

Tarthatatlan a helyzet

Szilágyi Ferenctől megtud-
tuk, hogy a községben már két 
hete garázdálkodik a medve, 
és legalább hat alkalommal 
csapott le, korábban a Szükő 
utcában is megjelent. Az alpol-
gármester arra kéri a gazdá-
kat, hogy amennyiben vadkár 
éri őket, minden esetben jelent-
sék a polgármesteri hivatalnál, 
hiszen így van rá esély, hogy 
kártérítést kapjanak. A tiszt-
ségviselő felháborodását fejezte 
ki, amiért a környezetvédelmi 
minisztérium megszüntette a 
medvék kilövési keretét, így az-
óta nem lehet korlátozni a popu-
láció nagyságát, a helyzet pedig 
egyre csak súlyosbodik. „A gaz-
dák nem azért vannak, hogy a 
megélhetésük érdekében ne-
velt állataikkal a megnöveke-
dett medvepopulációt táplálják” 
– fakadt ki.

FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND
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Volt, ahol harminc szárnyast pusztított el a ragadozó

Összesen hét portá-

ra tört be a medve 

az elmúlt hét végén 

Bögözben, ahol nyu-

lakat és szárnyasokat 

pusztított el, valamint 

kerítéseket és ólakat 

rongált meg. A történ-

tek óta rettegnek a 

település lakói, és úgy 

érzik, magukra marad-

tak. Az alpolgármester 

attól tart, előbb-utóbb 

emberre is rátámad a 

nagyvad, amit minden-

képpen meg kell előz-

ni. Ezenkívül Etéden 

is lecsapott a medve, 

vasárnap hajnalban 

juhokat ölt.

Tyúkokat, nyulakat ölt a medve Bögözben

Most hét portán pusztított

Véget ért a szóbeli érettségiBezáratnák a cekendi szeméttelepet

Nem tudják megakadályozni a szivárgást

ARCHÍV FELVÉTEL: MIHÁLY CSABA

Etéden is 
garázdálkodott
Egy portára tört be Etéden 
vasárnap hajnali háromkor 
a medve, ahol két juhot is 
megölt – tudtuk meg Nagy 
Endre alpolgármestertől. 
Mint mondta, náluk is egyre 
nagyobbak a bajok, hiszen 
már nappal is rendszeresen 
látni a ragadozót, így félő, 
hogy hamarosan emberre 
támad. Az alpolgármester 
mielőbbi lépéseket sürgetett 
a medveproblémák kezelése 
érdekében, hiszen tarthatat-
lan helyzet alakult ki náluk. 
Legutóbb múlt héten csapott 
le a medve egy Etédhez kö-
zeli legelőn, ahol egy tehenet 
ölt meg.
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