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> 248 köbméter pünkösdi szemét. 
Többnyire fegyelmezettnek bizonyultak a 
csíksomlyói pünkösdi búcsú zarándokai, keve-
set szemeteltek, ám a szombati búcsús szentmi-
se végén lezúduló eső elől menekülve többen 
maguk mögött hagyták a hulladékot. Ezzel 
együtt a három nap alatt – péntek estétől hétfő 
hajnalig – az AVE Hargita köztisztasági vál-
lalat 30 alkalmazottja összesen 248 köbméter 
szemetet gyűjtött össze. Tóth László ügyvezető 
igazgató szerint a búcsú idejére 260 különböző 

méretű konténert és négy szelektívhulladék-
gyűjtő szigetet állítottak fel, a munkások pedig 
minden éjszaka takarítottak és kiürítették a 
tározókat. Tóth szerint ugyanakkor az idei bú-
csún a jobb szervezésnek köszönhetően köny-
nyebb volt a dolguk, mint a korábbi években, 
és nem ütköztek különösebb nehézségekbe.

> Zarándokok autóbalesete. Négy ma-
gyar állampolgár szenvedett autóbalesetet 
hétfőn, amikor autójukkal a Nagy-Küküllő 
medrébe zuhantak. A 138-as megyei út 
Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós kö-

zötti szakaszán haladó 64 éves férfi valószí-
nűleg a fáradtság miatt elveszítette uralmát a 
jármű fölött, és Zetelaka községben a folyón 
átívelő híd korlátjának csapódott. Az ütkö-
zés következében az autó a Küküllő medrébe 
zuhant, azonban nem csúszott a vízbe. Az 
autóvezető könnyebb sérüléseket szenvedett, 
feleségét bordatöréssel, a velük utazó házaspárt 
pedig agyrázkódással, illetve arcsérülésekkel 
szállították a székelyudvarhelyi kórházba.

> Szombaton ismét havi vásár. Hargi-
ta Megye Tanácsa minden hónap harmadik 

szombatján megszervezi a Hagyományos Szé-
kely Termékek Havi Vásárát a csíkszeredai me-
gyeháza oszlopsora között. A vásárlók legköze-
lebb június 18-án, szombaton délelőtt 8 és 14 
óra között szerezhetik be a székely termékeket. 
A megyei tanács ily módon szeretné segíteni a 
helyi termelőket az értékesítésben, ugyanakkor 
a vásárlók számára is megteremti a lehetőséget, 
hogy rendszeresen vásárolhassanak egészséges 
helyi termékeket. Ez utóbbira van is igény, sok 
helyi terméket kedvelő jelezte ugyanis igényét 
a vásárok gyakoribb megszervezésére – áll az 
önkormányzati értesítőben.

Az eddigi szóbeliken nem bukott senki

Tízből hét végzős beszél jól magyarul
Tízből négy érettségiző diák be-
szél gyakorlott nyelvfelhaszná-
lói szinten románul, a vizsgára 
jelentkezők harminc százaléka 
közepes felhasználói minősí-
tést kapott. Magyar nyelvből 
tízből hét diák gyakorlott, tízből 
három viszont csak közepes 
szintet ért el a tanfelügyelősé-
gen összesített szóbeli vizsgák 
eredményei alapján.

Takács Éva
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Nincs nagy tétje az érett-
ségi szóbeli vizsgáinak, 
a feleletekért kapott mi-

nősítések tulajdonképpen csak 
informatív jellegűek, egyelőre 
sem a tanároknak, sem a diákok-
nak nincs tudomása arról, hogy 
számít-e valahol ez a minősítés. 
Így csak a diákok nyelvismerete, 
illetve nyelvi készségei szempont-
jából vizsgálhatók az elért ered-
mények.

A román vizsgára 3133 diák 
iratkozott be, ebből 3118-an je-
lentek meg a vizsgán. Sikertelen 
próbálkozás nem volt, tehát min-

den megjelent vizsgázó folytat-
hatja az érettségit. Közepes nyelv-
felhasználói minősítést 992 diák 
kapott, haladót 878-an, gyakor-
lott felhasználói minősítést pedig 
1248.

Természetesen iskolánként vál-
tozik a színvonal. A székely ud var-
helyi Benedek Elek Gimnáziumban 
csak haladó és gyakorlott minősítést 
értek el a diákok, ugyanakkor a Bá-

nyai János Szakközépiskolában a vizs-
gázók zöme, 105-en kaptak közepes, 
22-en haladó és mindössze 4-en gya-

korlott minősítést. Az Eötvös József 
Szak középiskolában is gyenge volt a 
színvonal: 108 közepes, 51 haladó 
és 20 gyakorlott minősítést adtak a 
vizsgáztató tanárok. A gyer gyóalfalvi 
Sövér Elek Szakközépiskolában a 19 
diákból csak egy kapott gyakorlott 
minősítést.

Magyar nyelvből 2728-an irat-
koztak vizsgára, ebből 2434-en 
jelentek meg a szóbelin. Itt sem 
zártak ki senkit, át is ment min-
denki: 135-en kaptak közepes, 
699-en haladó és 1600-an gya-
korlott minősítést.

Sokkal nagyobb volt az ará-
nya azoknak az iskoláknak, ahol 
csak haladó és gyakorlott minő-
sítés született, és alig van olyan 
tanintézmény, ahol a közepes 
minősítések száma nagyobb a 
gyakorlott minősítésnél. Ilyen 
a csíkszentmártoni Tivai Nagy 
Imre Gimnázium és a szentegyhá-
zai Gábor Áron Szakközépiskola.

Azoknak a diákoknak, akiknek 
elismerték hasonló jellegű más 
vizsgáját, a digitális kompetencia 
vizsgán, valamint az idegennyelv-
vizsgán nem kell megjelenniük. 

Úgy tűnik, megszokták új élőhelyü-
ket a Tusnádfürdőről egy hónappal 
ezelőtt egy Vrancea megyei erdőbe 
átszállított medvék. Bár anyjuktól 
elszakadt a két medvebocs, és kü-
lön utakon járnak, a jeladók által 
küldött információk alapján a szak-
emberek azt mondják, nem valószí-
nű, hogy a három jószág visszatér 
eredeti élőhelyére.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Megnyugodhat Tusnádfürdő: 
a fürdőváros melletti erdő-
ből egy hónappal ezelőtt 

Vrancea megyébe szállított, a telepü-
lés hulladékkonténereit rendszeresen 
meglátogató medvék várhatóan már 
nem térnek vissza eredeti élőhelyükre. 
Június 10-én, amikor a környezetvé-
delmi ügynökség munkatársai ke-
lepcébe csalták és elaltatták a turisták 
körében igen népszerűvé vált anya-
medvét és két bocsát, Albert Tibor 
tusnádfürdői polgármester lapunknak 

abbéli reményét fejezte ki, hogy jól ér-
zik magukat az új helyen a jószágok, és 
nem térnek vissza. A medvék ugyanis 
képesek napi 60 kilométert is megten-
ni, és visszatalálnak azokra a helyekre, 
amelyeket szerettek.

A három tusnádfürdői nagyvadat 
jeladókkal is ellátták, így a szakem-
berek nyomon tudják követni őket. 
Szabó Szilárd, a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség taná-
csosa tegnap lapunknak azt mondta, 
az eszköz által küldött információk 
szerint nem sokkal azt követően, 
hogy az állatokat elköltöztették, az 
anyamedvét elhagyták a bocsok, 
amelyek jelenleg egy Kovászna me-
gye területén lévő erdőben élnek. Az 
anyamedve továbbra is az élőhelyéül 
kiszemelt területen, illetve annak 
környékén él, de nem megy lakott 
település közelébe. Szabó Szilárd így 
cáfolta is azokat a Tusnádfürdőn fel-
röppent híreszteléseket, miszerint a 
három medve visszatért volna a für-
dőváros melletti erdőkbe.

MegszokTák Új élőhelyükeT az elszállíToTT MedVék

Elhagyták anyjukat 
a tusnádi bocsok

Érettségiző diák Csíkszeredában. A szóbeli vizsgán elért eredmények csupán informatív jellegű minősítések  fotó: mihály lászló

Az Eötvös József Szak
középiskolában is gyenge 
volt a színvonal: 108 köze
pes, 51 haladó és 20 gya
korlott minősítést adtak 
a vizsgáztató tanárok. A 
gyer gyóalfalvi Sövér Elek 
Szakközépiskolában a 19 
diákból csak egy kapott 
gyakorlott minősítést.

kotrógép, földet ásó, lapátoló munkások, lefektetésre 
váró csövek, garázsokat bontó lakók – javában zajlanak a munkálatok 
a felújítás alatt álló csíkszeredai Jégpálya negyedben. Mivel mostanig 
az esővíz-elvezetés nem volt megoldva a lakónegyedben, ezért most új 
csöveket helyeznek a föld alá, amelyek a tömbházaktól, az útról, parko-
lókból vezetik majd el az esővizet. Ezt követően az ugyancsak földbe he-
lyezett távfűtési vezetékek cseréje következik, a régieket új, hőszigetelt 
csövekkel helyettesítik. szöveg: forró-erős gyöngyi, fotó: csíki zsolt


