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 » KRÓNIKA

Több mint 131 ezer nyolcadikos 
iratkozott be az országos képes-

ségfelmérő vizsgára – közölte az 
oktatási tárca. A kisérettséginek is 
nevezett megmérettetés ma kezdő-
dik a román nyelv és irodalom írás-
belivel, 24-én matematikából adnak 
számot tudásukról a nyolcadik osz-
tályt végzett tanulók. A nemzeti ki-

sebbségekhez tartozó diákok június 
25-én vizsgáznak anyanyelvből. Az 
első vizsgaeredményeket június 29-
én teszik közzé, az óvásokat június 
29-én 16 és 19 óra között, illetve júni-
us 30-án 8 és 12 óra között fogadják. 
Az óvásokat elektronikus úton is be 
lehet nyújtani. Végleges eredmények 
július 4-én várhatók. Azok a nyolca-
dik osztályt végzett tanulók, akik el-
különítés, karantén vagy más, orvosi 

igazolással alátámasztott okból nem 
tudnak jelen lenni a megméretteté-
sen, július 5. és 12. között vizsgázhat-
nak. A speciális vizsgára június 28. 
és július 2. között lehet beiratkozni. 
A kisérettségizők belépése a hatályos 
járványügyi biztonsági intézkedések 
betartása mellett 8.00 és 8.30 között 
engedélyezett, a vizsga 3850 központ-
ban zajlik majd9 órai kezdettel. A 
vizsgázók 15 perc alatt kitöltik a sze-

mélyazonosító sarkot, majd 120 perc 
áll rendelkezésükre a tételek kidol-
gozásához. Az oktatási minisztérium 
egy ingyenesen hívható zöldszámot is 
létrehozott, amelyen a jövő héten zaj-
ló országos képességfelmérő vizsgák-
kal kapcsolatos esetleges rendelle-
nességeket lehet majd bejelenteni. A 
szaktárca által létesített 0800801100-
s zöldszám június 22-étől 26-áig lesz 
hívható, 8 és 16 óra között.

Több mint 131 ezer nyolcadikos kezdheti ma a képességfelmérőt

 » A kisérettsé-
ginek is nevezett 
megmérettetés 
ma kezdődik a 
román nyelv és 
irodalom írásbe-
livel. 

Újra meg újra felbukkan, em-
berre is támad a Székelyföldön a 
medve. Tegnap a háromszéki Zá-
gonban sebesített meg egy férfi t, 
a napokban többször garázdál-
kodott Szovátán is. A problémás 
nagyvadak eltávolítása mellett 
állományszabályozásra is szük-
ség lenne – mondják a szakem-
berek, akik szerint üdvözlendő a 
környezetvédelmi miniszter által 
bejelentett szabályozás, ami 
lehetővé tenné, hogy a veszélyes 
vadat 24 óra alatt el lehessen 
távolítani.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

Ú jabb medvetámadások történ-
tek: a háromszéki Zágonban 
tegnap délelőtt sebesített meg 

a kétbocsos anyamedve egy helyi 
férfi t, az elmúlt napokban pedig 
több szovátai gazdaságba tört be a 
nagyvad, amely az utcán, az autók 
között is felbukkan. Kiss Ágoston 
zágoni polgármester lapunknak el-
mondta, a falutól néhány kilométer-
re bekerített telkek, kaszálók találha-
tóak, ott támadta meg a saját telkén 
tevékenykedő férfi t a medve. Az ál-
dozat a fején sérült meg, de el tudott 
menekülni, kerékpárral hazament, 
és riasztotta a mentőket. A férfi t 
mentővel szállították kórházba, álla-
pota stabil, de műtéti beavatkozásra 
van szüksége, amit a tervek szerint 
tegnap végeztek. A mentőállomás tá-
jékoztatása szerint 11.20-kor érkezett 
a segélyhívás, a beteg állapota sta-
bil volt, koponyasérülései vannak, 
a tarkóján sebesítette meg a vad. A 

zágoni önkormányzat átiratban kéri 
a környezetvédelmi minisztériumtól, 
hogy azonosítsák a támadó medvét, 
és tegyék meg az óvintézkedéseket. 
Kiss Ágosoton elmondta, Zágonban 
egy éve nem volt medvetámadás, 
de a napokban a községhez tartozó 
Papolcról jelezték, hogy két gazda-
ságban is háziállatokat pusztított a 
medve. Idén Kovászna megyében ez 
az első alkalom, hogy emberre tá-
madt a nagyvad.

A fürdővárosban is járkál 
a nagyvad
Szovátán is garázdálkodik a nagy-
vad: mint a fürdőváros polgármes-
tere, Fülöp László érdeklődésünkre 
elmondta, ezúttal nem a fürdőtelep-
ről érkezett a bejelentés, hanem a 
városból. Volt, ahol tyúkokat pusz-
tított el, máshol csak „áthaladt” 
a gazdaságokon, nyomot hagyva 

maga után. Az elöljáró kifejtet-
te, minden esetet jegyzőkönyvbe 
vettek, ismertették a vészhelyzeti 
felügyelőséggel, és jelentették a va-
dásztársaságnak. Utóbbi továbbítja 
az ügyet a szakminisztériumhoz, 
engedélyt kérve a probléma meg-
oldására. „Sokszor elakad a kérés 
a szaktárcánál. Az elmúlt napok-
ban arra utaló híreket hallottunk, 
hogy konkrét megoldást keresnek 
az egyre súlyosbodó medvekérdés-
re. Reméljük, ez így is lesz, hiszen 
nemcsak Szovátán, de a környező 
településeken is mindennapos ven-
dég a nagyvad” – mondta a polgár-
mester. A fürdővárosban az előző 
években többször láttak medvét, 
volt olyan vadállat, amelyet befog-
tak és elköltöztettek. Amint a koráb-
bi években, úgy idén is odafi gyelnek 
a szemeteskukák mindennapi üríté-
sére és az esetleges ételmaradékok 

A HÁROMSZÉKI ZÁGONBAN ÉS A MAROS MEGYEI SZOVÁTÁN IS  GARÁZDÁLKODNAK A NAGYVADAK 

Ismét embert sebesített meg a medve 

Egyre több székelyföldi településen bukkan fel, az emberek testi épségét, javait veszélyezteti a nagyvad 
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begyűjtésére, hiszen a medve álta-
lában élelem után kutatva jön be 
az emberlakta helyekre.

Kilövési engedélyt kérnek
Közben elindította a medvekilövé-
si kérés igénylésének folyamatát 
a területileg illetékes székelyke-
resztúri Hubertus Vadásztársaság 
arra a veszélyes egyedre, amely 
péntekre virradóan súlyosan meg-
sebesített egy férfi t a Hargita me-
gyei Románandrásfalva közelében. 
Az áldozaton többórás életmentő 
műtétet hajtottak végre a csíksze-
redai kórházban. A problémás 
nagyvadak eltávolítása mellett ál-
lományszabályozásra is szükség 
lenne – mondta Fazakas Attila, a 
Hubertus Vadásztársaság vezetője, 
aki üdvözölte azt a tervezett módo-
sítást, amelyről Tánczos Barna kör-
nyezetvédelmi miniszter beszélt a 
Krónikának adott interjúban. Az 
új szabályozás azonnali beavatko-
zást tenne lehetővé medvetáma-
dások esetén: úgy módosítanák a 
jelenleg érvényes rendeletet, hogy 
a veszélyes vadat 24 óra alatt el le-
hessen távolítani altatólövedékkel 
vagy kilövéssel. A vadásztársaság 
vezetőjének meglátása szerint a 
bürokrácia csökkentése és a gyors 
beavatkozás nagymértékben meg-
könnyítené a munkájukat. A hét 
végén egyébként arról számoltak 
be, hogy valóságos medveinvázió 
van a Maros megyei Erdőszentgyör-
gyön. Csibi Attila Zoltán polgár-
mester fi gyelmeztette a lakosságot, 
főként a fi atalokat a nagyvad kö-
zelségére. Mint mondta, a városhoz 
tartozó szinte valamennyi falu ha-
tárában ragadozók járnak éjjelen-
te, de van egy, amelyik a kisváros 
utcáin sétál sötétedés után.

 » A háromszé-
ki Zágonban a 
medvetámadás 
sérültjét a fején 
sebesítette meg 
a nagyvad, a férfi  
el tudott mene-
külni, kerékpár-
ral hazament, 
és riasztotta 
a mentőket. A 
sérültet mentő-
vel szállították 
kórházba. 




