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Megoszlik a lapunk 

által megkérdezett 

tanügyi illetékesek 

véleménye a február-

ra előrehozott szóbeli 

érettségi vizsgákkal 

kapcsolatban: egyesek 

szerint hasznos ez az 

intézkedés, hiszen így a 

diákoknak több ide-

jük marad készülni az 

írásbeli vizsgákra. Más 

azonban úgy látja, mind 

a diákoknak, mind az 

iskoláknak megter-

helő a tanév közben 

lebonyolítani ezeket a 

képességvizsgákat. 

A 2017/2018-as tanévre vo-
natkozó érettségi vizs-
ganaptár szerint már 

február 12-én elkezdődnek a 
képességfelmérők, vagyis az 
úgynevezett kompetenciavizs-
gák. Az oktatási minisztérium 
által nemrég közölt időpont-
beli változást hasznos intéz-
kedésnek látja Görbe Péter 
Hargita megyei főtanfelügye-
lő; mint fogalmazott, így a vég-
zősöknek több idejük marad 
készülni a sokkal nagyobb tét-
tel bíró írásbeli vizsgákra. „A 
szóbeliket eddig minden év-
ben néhány héttel az írásbelik 
előtt szerveztük meg. A diákok 
mostantól már februárban le-
teszik ezeket, így a továbbiak-
ban jobban tudják hasznosítani 
a fennmaradó idejüket a tanu-
lásra” – vélekedett a főtanfelü-
gyelő. Ugyanakkor hozzátette, 
a szóbeliző végzősök ebben 
az időszakban nem kell járja-
nak órákra, viszont az iskolák-
nak némi gondot okozhat majd, 
hogy félév közben, a tanítási 
idő alatt kell lebonyolítaniuk 
a képességvizsgákat. Hiszen a 
vizsgáztató tanárok órarendje-
in így változtatni kell.

Egy kísérlet a sok közül 

„Alapvetően nem tartom kü-
lönösebben hasznos intézke-
désnek, ez is egy kísérlet a sok 
közül” – fogalmazott érdeklődé-
sünkre Varga László, a csíksze-
redai Márton Áron Főgimnázium 
igazgatója. Rámutatott, noha az 
előrehozott szóbelik nem jelen-
tenek különösebb megterhelést 
az iskoláknak, az órarendeket 
illetően átszervezésekre lesz 
szükség. Azt is megjegyezte, 
ahogy véget érnek az érettségi 
szóbeli vizsgái, néhány hétre 
rá kezdődik a próbaérettségi, 
amelyet szintén tanítási idő-
ben szerveznek. „Esetleg ab-
ból a szempontból előnyös ez 

a minisztériumi döntés, hogy a 
diákoknak több idejük lesz ké-
szülni az írásbeli érettségire” – 
zárta Varga László. 

Hasznos is, meg nem is 

Hasonlóképpen vélekedik Sü-
kösd Annamária, a csíkszeredai 
Kájoni János Szakközépisko-
la vezetője is. „Pedagógusként 
és igazgatóként is azt mondom, 
hogy egy kimeneti követelményt 
nem kellene a tanév közepére be-
tenni. Nem tartom szerencsés-
nek azt a helyzetet, hogy akkor 
vizsgázzon a középiskolás, ami-
kor még a félév során tanulni-
valója van” – véleményezte az 
előrehozott szóbeliket Sükösd. 
Vízi István, a csíkszentmártoni 
Tivai Nagy Imre Szakközépis-
kola vezetője előnyös kezdemé-
nyezésnek tartja az előrehozott 
képességfelmérőket, szerinte 
az írásbeliket is néhány héttel 

előbb kellene lebonyolítani. „Úgy 
gondolom, februárig a vég-
zősök mindenféle tematikát 
megtanulnak, amelyek szük-
ségesek a kompetenciavizs-
gákhoz” – húzta alá. 

Előrehozott vizsganaptár

Az oktatási tárca által közölt 
vizsganaptár szerint január 29-
e és február 2-a között iratkoz-
hatnak be a diákok a nyelvi és 
digitális készségek felmérésé-
re, amely február 12-én és 13-
án a román nyelvi készségek 
felmérésével kezdődik. Febru-
ár 14-15-én anyanyelvből adnak 
számot tudásukról a tanulók, 
16-án, 19-én és 20-án a digitális 
kompetenciát mérik fel. Feb-
ruár 21-22-én idegennyelvből 
bizonyítanak a maturandu-
sok. Ezzel le is jár az érettsé-
gi első szakasza, legközelebb 
június 25-én a román nyelv 

és irodalom írásbelin bizo-
nyíthatnak a diákok. A tizen-
kettedikesek számára május 
25-én zárul a tanév.

Csak a dátum változik 

A diákok az új vizsganaptár 
szerint is minősítéseket kap-
nak majd a szóbelin, akárcsak 
az elmúlt években, így idén sem 
lesz kizáró jellege a szóbelik-
nek. Az előrehozott szóbeliket 
egy konstancai diák-érdekkép-
viselet kezdeményezésére ve-
zette be a szaktárca. A tanulók 
arra panaszkodtak, hogy a vizs-
gázók idén óriási hőséget voltak 
kénytelenek kiállni a június-júli-
usi érettségin. A diák-érdekkép-
viselet szerint a változtatás időt 
ad majd az érettségizőknek, hogy 
kizárólagosan az írásbeli vizs-
gákra koncentráljanak.

MOLNÁR RAJMOND
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Mire jó az előrehozott szóbeli?
Februárban szervezik meg az érettségi képességfelmérő vizsgáit

Több idejük marad készülni az érettségire a végzősöknek  

� Folytatás a 4.oldalról

Az Ajtony-féle patika

A házat ugyan nem államosí-
tották, de Ajtony Árpád, a csíki-
ak egykori ismert patikusa, aki 
1939-ben megvásárolta, egy na-
pot nem tudott a saját lakásá-
ban eltölteni. A Kossuth utcai 
patikát 1949-ben államosították. 
„Édesapámat kitették onnan, jó 
ideig munka nélkül volt, aztán 
előbb a megyei gyógyszervál-
lalathoz vették fel raktárosnak, 
később – talán az egész ország-
ban egyedülálló volt ez – a saját 
gyógyszertárába vették vissza 
mint beosztottat. Ott dolgozha-
tott addig, amíg a patikát szét 
nem verték. Egy darabig még dol-
gozott az új patikában, amit a Pe-
tőfi utcában alakítottak ki, ott, 
ahol most a rendelők vannak, 
de a patika szétverése, ami ne-
ki a mindene volt, lelkileg telje-
sen összetörte, másfél év alatt 
tönkrement és meghalt. Egy per-
cet nem lakott a saját lakásában.”

Újbóli visszavásárlás

Ajtony Gábor édesanyja vi-
szont megélte, hogy visszakap-
ják a házat. Amikor a hatvanas, 
hetvenes években elkezdődtek 
Csíkszeredában a tömbházépí-
tések, az elvtársaknak nem fe-
leltek meg ezek a régi házak, a 
„kényelmes” tömbházlakásokba 
költöztek. 1972-ben kiköltözött az 
utolsó lakó is az épületből. „Noha 
birtokba vehettem, egy romhal-
mazt kaptam. A kéménytől a pin-
céig mindent fel kellett újítani: a 
tetőszerkezetet, esővízcsatornát, 
villanyhálózatot, vízvezetéket. 
Kivezettük a csatornahálózatot, 
később sikerült a gázt is bevezet-
ni. Nagyon sokat kellett dolgoz-
ni, amíg lakható állapotba tudtuk 
hozni” – mutatott rá a tulajdonos.

Elképesztő, hogy mi volt példá-
ul az udvaron. Az utolsó időszak-
ban munkások laktak az egykori 
szalonban, akik többnyire kon-
zervet ettek, és a dobozokat egy-
szerűen a kertbe dobálták ki.  A 
házat aztán nehézségek árán fel-
javították, de miután 1976-ban 
Ajtony Gábor öccse hivatalosan 
kitelepedett Magyarországra, az 
általa birtokolt negyed házrészt 
államosították. De mivel a ne-
gyedrészt nem lehetett levá-
lasztani, az állami tulajdonrész 
után egészen 2002-ig házbért 
kellett fizessenek az államnak 
a többségi tulajdonosok.

2001-ben jött egy olyan törvény, 
hogy annak, aki benne lakik, elő-
vásárlási joga van az illető álla-
mosított ház megvásárlására. 
Ajtony Gábor jelentős bankköl-
csönnel visszavásárolta a negyed 
házrészüket, azaz másodszor is 
megvásárolta. A sors fintora volt, 
hogy nem azt az értéket kellett 
kifizesse érte, amellyel államosí-
tották, hanem a feljavítottat.

1990-ben meglátogatta Ajtony 
Gábort Grünberg András, akinek 
az édesapja a házat építette. Az 
Izraelben élő férfi pontosan emlé-
kezett, hogy hol van a kamrából a 
feljárat a padlásra, hogy a – meg-
maradt – íróasztalában hol volt a 
rejtekhelye, és ugyanarról a bo-
korról szedett egrest a kertben, 
amelyikről még gyerekkorában, 
a harmincas években.

„Ez a ház Csíkszereda husza-
dik századi története kicsiben.
Az egész kort magán hordozza: 
a régi világot, a magyar világot, 
a kommunista világot, majd az 
úgynevezett felszabadulást” – 
összegzett Ajtony Gábor.

  
PÉTER BEÁTA

ILLUSZTRÁCIÓ: PÁL ÁRPÁD

Egy harmadik érettségi szesszió bevezetésével 
javítaná az átmenési arányt Liviu Pop oktatási 
miniszter. A szakértők szerint elég lenne egyet-
len, jól megszervezett vizsga. Újabb megosztó 
ötlettel állt elő Liviu Pop oktatási miniszter, aki 
szerint a tanügyi rendszer reformja jegyében a 
jelenlegi kettő mellett egy harmadik érettségi 
szessziót is kellene tartani „talán decemberben, 
de az is lehet, hogy inkább február környékén”. 
Az Agerpres hírügynökségnek adott interjúban 
a tárcavezető azzal indokolta az elképzelést, 
hogy drasztikusan visszaesett az egyetemre 
jelentkezők száma, a harmadik szesszió révén 
pedig szerinte javítani lehetne a mutatókat. Pop 
ezenkívül az elmúlt években ugyan folyamatosan 
valamennyit javuló, de így is meglehetősen ag-

gasztó érettségi eredmények javításának kulcsát 
is a harmadik vizsgaidőpontban látja. A miniszter 
ötletét – ahogyan általában a javaslatait – máris 
számos bírálat érte. Kiss Imre Kovászna megyei 
főtanfelügyelő a Krónikának úgy értékelt: évente 
egyetlen érettségi vizsgára lenne szükség, azt 
azonban jól meg kellene szervezni. Szerinte ez 
inkább hatna motiváló erővel, hiszen a diákok 
tudnák, hogy ha megbuknak, „ellustálkodják a 
vizsgát”, csak egy év múlva próbálkozhatnak újra. 
Kiss Imre arra is felhívta a figyelmet: a tanév végi 
és az őszi szesszió között alig egy hónap telik el, 
ráadásul akkor van a nyári vakáció, így a végzős-
nek komoly kihívás, hogy felkészüljön a pótérett-
ségire, azaz a nyarat tanulásra áldozza.

BÍRÓ BLANKA

A tanügyminiszter levizsgáztatná a végzősöket




