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• Még nem tudni, pon-
tosan mekkora károk 
keletkeztek a Hargita 
megyei mezőgazda-
ságban az elmúlt hetek 
áradásai következtében 
– a felmérések jelenleg 
is zajlanak –, de az már 
ismert, hogy tizenkét 
Hargita megyei telepü-
lésről jelentettek káro-
kat. Ezeket az eseteket 
leszámítva azonban 
inkább kedvező hatása 
volt a megye mezőgaz-
daságára a hetekig tar-
tó szüntelen esőzésnek.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Leginkább a takarmányké-
szítést akadályozták vagy 
lehetetlenítették el az elmúlt 

hetek folyamatos esőzései Har-
gita megyében, és terméskárok is 
főként a patakok, folyók mentén 
található kaszálókon keletkeztek 
az áradások következtében – tud-
tuk meg Török Jenőtől. A Hargita 
Megyei Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Igazgatóság vezetője 
elmondta, tizenkét kárjelentést 
kaptak, többségében udvarhely-
széki településekről. Oklándról, 
Homoródszentmártonból, Etédről, 
Szentábrahámról, Kányádból, Ga-

lambfalváról, Bögözből, Székelyud-
varhelyről, Csíkszentmártonból, 
Gyergyótölgyesről és Gyergyóhol-
lóról jelentettek terméskieséseket, 
némelyik településen már zajlanak 
a kárfelmérések, máshol a jövő hét 
folyamán történik ez meg. 

Az esős időszak kezdetén nem 
okozott gondokat a csapadék a mező-

gazdaságban, ugyanis azok csendes 
esők voltak, később azonban a gyor-
san lezúduló zivatarok során előfor-
dult, hogy két óra alatt majdnem egy 
hónapnyi mennyiséget mértek a me-
teorológiai állomásokon. Júniusban 
a csapadék sokévi átlagmennyisége 

95,6 liter négyzetméterenként, ezt 
ebben az esztendőben már a hónap 
vége előtt egy héttel meghaladta a 
havi mennyiség: Csíkszéken 114, 
Udvarhelyszéken 148,2, Gyergyószé-
ken pedig 145,5 literes mennyiséget 
mértek. Volt azonban olyan nap is, 
amikor két óra alatt eset négyzetmé-
terenként 80 liternyi eső.

Akár jól is alakulhat

A mezőgazdasági áradáskárok 
tekintetében ezen a vidéken nem 
katasztrofális a helyzet, ráadásul 
– mutatott rá Török Jenő – a szün-
telen esők is épphogy csak pótol-

ták a korábbi száraz időszakban 
kialakult súlyos csapadékhiányt 
a talajban. Ez viszont kifejezetten 
jó hír, ugyanis a talaj mélyebb ré-
tegeiben már nagy volt a vízhiány 
az elhúzódó tavaszi szárazság mi-
att. Az utóbbi hetekben a gondot 
inkább az jelentette, hogy a hónap 
első felében minden három napból 

kettő esős volt, majd azt követően 
kilenc napig esett, nemigen lehe-
tett szénát csinálni, növényápolási 
munkákat végezni, vagy ha mégis 
sikerült, a permetszert lemosták 
az esők. Akinek viszont sikerül 
megmentenie a vésztől a burgo-

nyaföldjét, az akár rekordtermésre 
is számíthat – vélekedett az igaz-
gatóság vezetője.

A károsult gazdák egyelőre nem 
tudnak állami kártérítést igényel-
ni, ugyanis ilyen jellegű programot 
még nem hagyott jóvá a kormány. 
A korábban kiírt programban nem 
fogadják az áradáskárok megtéríté-
sére vonatkozó kéréseket, hiszen azt 
kifejezetten az aszálykárokra hozta 
létre a kabinet.

A tritikálétól rekordtermést vár

Székelykeresztúr térségében olyan 
gazda is van, akinek nyolc hektáron 
veszett oda a lucernája, ugyanis az 
esők miatt nem tudta lekaszálni. A 
takarmánykészítési nehézségeket 
leszámítva azonban komoly káro-
kat nem okoztak a termőföldeken 
az esők, de a növényápolási mun-
kákkal ott is megkéstek a gazdák 
– tudtuk meg Varga Nagy 
László székelykeresztúri ag-
rármérnöktől, aki mintegy 
száz hektáron gazdálkodik. 
Ő több pityókaföldet is lá-
tott a környéken, amelyeket 
„csúful tönkretettek a bo-
garak”, ő is csak úgy tudta 
lepermetezni a földjét, hogy 
„a traktornak az első diff erenciálját 
is be kellett kapcsolják”. A várható 
termést illetően leginkább a kukori-
cával vannak gondok, ami gyengén 
fejlődött a szárazság idején. Varga 
Nagy László reméli, az átlagos meny-
nyiséghez képest legalább 80 száza-
lékos lesz az idei kukoricatermése. 
Az őszi gabonában van gyenge szal-
más gabona bőven, a tritikálé ese-
tében viszont rekordmennyiségű, 
hektáronként minimum 8 ezer kilós 
termést vár idén.

Jól átázott termőtalaj
Tizenkét Hargita megyei településről jelentettek mezőgazdasági áradáskárokat

Főként a patakok, folyók mentén 
található agrárterületeken 
keletkeztek károk az áradások 
miatt Hargita megyében
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Véget ért csütörtökön az érettségi 
vizsga, a diákok az írásbelik utolsó 

napján a szakoknak megfelelő, össze-
sen tíz tantárgy közül választhattak. A 
reál szakosok a fi zika, a kémia, a bioló-
gia és az informatika közül választhat-
tak, a humán szakon végzettek pedig 
földrajzból, fi lozófi ából, logikából, 
közgazdaságtanból, pszichológiából 
vagy szociológiából vizsgáztak. Har-
gita megyében 2122-en iratkoztak fel 
a választható tantárgyakból megszer-
vezett vizsgára, és 2056-an jelentek 
meg, tehát 66-an hiányoztak. Maros 
megyében a 3765 jelentkezőből 141-en 
nem jelentek meg, azaz 3624-en adtak 

számot tudásukról, ami 96,24 száza-
lékos részvételi arányt jelent. Mindkét 
megyében problémamentesen ért vé-
get az utolsó vizsga, egyetlen diákot 
sem zártak ki csalási kísérlet vagy 
egyéb szabálysértés miatt – tudtuk 
meg a két megye tanfelügyelőségeinek 
illetékeseitől, Luka László Attilától és 
Irimie-Matei Cameliától.

Földrajzból vizsgáztak legtöbben

A tíz tantárgy közül a földrajzot válasz-
tották legtöbben Hargita megyében, 
egész pontosan 938-an. Májai Csaba, a 
Hargita Megyei Tanfelügyelőség föld-
rajz szakos tanfelügyelője szerint a 
tételek a korábbi években megszokott 
felépítésűek és nehézségűek voltak, tér-
képismerettel és helyes számításokkal 

bárki elérhette az átmenőnek számító 
osztályzatot. Az egyetlen kihívást az je-
lentette, hogy a Romániával szomszé-
dos országok földrajzát és más európai 
témákat második félévben tanulják a 
diákok, a járványhelyzet miatt azon-
ban az idei érettségin csak az 
első félév tananyagából vá-
logattak kérdéseket a tételek-
hez. Ezáltal a legtöbb pontot 
erő feladatban, amelyben 
rendszerint valamely másik 
országot kell elemezni, ezúttal Dob-
rudzsa került terítékre. Az eredménye-
ket június 30-án 12 óráig függesztik ki, 
és aznap 16–20 óra között, illetve júli-
us elsején 8–12 óra között fogadják az 
óvásokat. Ezek kivizsgálása után, júli-
us 5-én hozzák nyilvánosságra az idei 
érettségi végleges eredményeit.

Lezárult az érettségi írásbeli szakasza
• A szakoknak megfelelő választható tantárgyakból szervezett vizsgákkal ért véget 
tegnap az érettségi írásbeli szakasza. Az utolsó vizsganapon sem Hargita, sem Ma-
ros megyében nem zártak ki senkit a vizsgáról csalási kísérlet miatt.

Úgy tartja egy székely legenda: ha 
nagy a baj, Szent László király 

a csillagösvényen visszatér, hogy 
megmentse népét. A lovagiasság tö-
kéletes megtestesítője küzdött, har-
colt és győzött a kereszténységért – a 
magyar életet, a magyar eszményt 
tette kereszténnyé. A „hite szerint ka-
tolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű 
adakozó, szeretettel teljes” lovagki-

rályra emlékezünk ünnepén, 
június 27-én, a legendájából 
ismert csillagjelenés napján. 
Akik képes történelmünk 
megismerésére vágynak, 

látogassanak el a legendá-
jának leg kvalitásosabb falkép-áb-
rázolásait megőrző templomokba: 
Székelyderzsbe, Homoródkarácsony-
falvára, Bögözbe avagy Gelencére. A 
freskók által szinte megelevenedik a 
besenyők elleni kerlési hadakozás, 
melynek nyomán bátyja halálát köve-
tően az ország vezetői egyhangúlag 
választották meg a trónra.

Erdély fő védőszentje, Magyaror-
szág, a nagyváradi püspökség, több 
száz istentiszteleti hely, köztük a 
csíkszentsimoni, a csíkszépvízi kü-
küllőkeményfalvi plébániatemplom, 
Székelykeresztúr leányegyházában, 
Újszékelyen a kápolna patrónusa. 
Méltán érdemelte ki népe évszáza-
dokon átörökített bizalmát. Alapítá-
sai közül kiemelkedik a szentjobbi 
apátság, a nagyváradi és zágrábi 
püspökség. Számos város, köztük 
Győr, Nyitra, Pozsony, Zágráb, vala-
mint a határőrség védőszentje. Nevét 
hadosztály, de Szent László Társulat 
is őrzi. A Pogányhavas tetőn, a Szent 
László-emlékhelyen névünnepén li-
turgikus zarándoklatot tartanak.

Ismert gyógynövény a Szent Lász-
ló füve, a Tordai-hasadékot ma is 
gazdaggá teszi a Szent László pénze. 
Több fürdő, illetve gyógyforrás, így 
az oroszhegyi fennsíkon, a Kápol-
na-mezőn az Urusos-kút is őrzi miti-
kus emlékét. (Molnár Melinda)

Megmentő szent lovagkirály




