2

AKTUÁLIS

Vásárhelyi Hírlap  2018. február 13., kedd

ELŐFIZETÉSI ÁRAINK
lapkihordóinknál

25 lej
postai előfizetés

28 lej
» 0265-260 170 «

A diákok számára nem okozott meglepetést az új vizsgarend

Megkezdődött a szóbeli érettségi
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Tegnap megkezdődtek
az érettségi írásbeli
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nyelv és irodalomból
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ma is folytatódnak a
vizsgák.

A

hogy Mátéfi István a Bolyai Farkas Gimnázium
igazgatója a Vásárhelyi
Hírlapnak elmondta, bár első
alkalommal szervezték meg
februárban a vizsgát, éppen a
tanév közepén, nem okozott
zavart az iskola programjában.
A diákok azokban az osztálytermekben vizsgáztak, amelyekben a tizenkettedikesek
tanulnak, így a többi teremben
zavartalanul folyt a tanítás. A
vizsgáztató tanárokat azok helyettesítették, akiknek a végzősöknél lett volna órájuk. Így
a diákok sem maradtak tanterem nélkül és lyukasórák sem
keletkeztek – összegzett az
igazgató. Ami a vizsgatételeket illeti, lapunknak elmondta, osztálytermenként 50 tételt
kaptak, amiket már reggel 8
órakor kézhez vettek és két-két
példányban sokszorosítottak.
Délelőtt 9-kor pedig elkezdődhetett a szóbeli. A diákok számára nem okozott meglepetést
az új vizsgarend, zökkenőmentesen haladtak, a délelőtt és a
délután folyamán valamennyien levizsgáztak, így ma már
készülhetnek a holnapi ma-

A Bolyaiban már tegnap levizsgázott valamennyi érettségire jelentkező tanuló
gyar nyelv és irodalom megmérettetésre.
Ahogy arról már korábban is
beszámoltunk, idén első alkalommal a szóbeli érettségi vizsgákat februárban szervezik, az
írásbelit júniusban. A tegnap
a román nyelv és irodalommal
megkezdődött vizsga szerdán
a magyar nyelv és irodalommal
folytatódik, majd február 16. és
20. között mérik fel a diákok digitális tudását, február 21–22-én
pedig az idegennyelv-ismereteket. Az írásbelik június 25-én
a román nyelv és irodalommal
kezdődnek egy hétfői napon.
Másnap az anyanyelvvel, a ma-

gyar nyelv és irodalommal folytatódik az érettségi, azt követi
június 27-én, szerdán a profilnak megfelelő kötelező tantárgy,
28-án a választott tantárgy. Az
eredményeket július 4-én, déli 12 óráig kifüggesztik, 12 és 16
óra között lehet fellebbezni. Az
óvásokat július 5–8. között ellenőrzik és a végső eredményt valószínűleg július 9-én függesztik
ki. A diákok számára előnyös a
két, a szóbeli és írásbeli közötti hosszabb időszak, mert marad
idejük felkészülni a nyári vizsgákra, illetve a májusi kicsengetést követően csak az érettségire
összpontosítani.

na átjutni Magyarország területére. A Maros megyei asszony
utas volt egy személygépkocsiban. Az ellenőrzések során a
határrendészek egy három hónapos gyermeket fedeztek fel
a nő szoknyája alá rejtve. Az
Agerpres hírügynökség által
idézett fiatal anyuka azt nyilat-

kozta, hogy a kiskorú saját gyermeke, Magyarországra szerette
volna átvinni, és azért választotta ezt a megoldást, mert nem
sikerült beszereznie a gyermek
számára az utazási okmányokat. Az asszony ellen bevándorló csempészésének gyanújával
indult eljárás.

Meglepetés és jótékonykodás is lesz
Hitetlenkedve hallgatta a
marosvásárhelyi Bartha Enikő (képünkön), hogy neki kedvezett a szerencse és 300
lejjel jutalmazzuk, amiért hűséges olvasója a Vásárhelyi Hírlapnak. Mint mondta, évekig
kivágta és behozta a szelvényeket, idén azonban úgy döntött,
hogy többet nem foglalkozik
ezzel, s épp akkor fordult meg
a szerencséje és a korábban behozott, most sorra kerülő szelvénnyel ő lett a nyertes. Mint
elmondta, a Vásárhelyi Hírlap
megjelenésétől olvassa a lapunkat, s elsősorban a címeket nézi meg, majd elolvassa

azt, ami felkeltette az érdeklődését. „Azt szeretem, hogy ha
kiválasztanak egy témát, alaposan körbejárják és kimerítik.
Férjemmel közösen olvassuk a
lapot, s elégedettek vagyunk.”
Mivel nyugdíjas közgazdász, a
300 lejes nyereményt is többfelé osztja: lesz belőle egy kis
ajándék, jótékonyságra is fordítja, s egy kis emléket is vesz
belőle, ami mindig emlékeztesse, hogy nyert. Ez életében
másodszor történt meg, korábban egy keresztrejtvény pályázaton egy rádiókészülékkel
„gazdagodott”.
S. V.

ANTAL ERIKA

Hova menjünk?

Gyerekcsempészés a szoknya alatt
Bevándorló-csempészés miatt
indult eljárás egy Maros megyei
nő ellen, aki szoknyája alá rejtve próbálta átjuttatni Magyarországra gyermekét. A nagyváradi
határrendészeti területi felügyelőség közleménye szerint vasárnap reggel a borsi határátkelőnél
egy 26 éves nő szeretett vol-

Maros megyében idén öszszesen 3627 diák érettségizik
a tanfelügyelőség által javasolt
vizsgaközpontokban. Az idei
végzősökkel egyidőben azok is
vizsgázhatnak, akik tavaly-tavalyelőtt nem jelentkeztek érettségire, illetve, akiknek nem
sikerült az érettségi vizsgájuk.
Marosvásárhelyen kívül Segesváron, Dicsőszentmártonban,
Erdőszentgyörgyön, Marosludason és Szászrégenben rendeztek be vizsgaközpontokat,
ahol a helyi és környékbeli tanulók bizonyíthatják tudásukat.

FOTÓ: GÁLNA ZOLTÁN

Ma este 8 órától a Jazz klubban farsangi táncházba várja
az érdeklődőket a Folk Center
Alapítvány. A rendezvény
meghívottja Szalonna és bandája, akik előadással kezdik
a táncházat. Kint a parkolóban Illés fog hozzájárulni
a globális felmelegedéshez
lassan elhamvadó szalmatestével – olvasható a meghívóban, amelyben arra biztatnak
minden résztvevőt, hogy öltözzön maskarába, népviseletbe, vagy ahogy szeretne.
Muzsikálni fog még Moldován
István Kuki zenekara és az
Öves együttes. A táncoktatás
ez alkalommal elmarad.
Szerda este 6 órakor a Bolyai
téri unitárius egyház tanácstermében a Bolyai Gimnázium Művészköre mutatkozik be egy közös tárlattal. A
kiállító diákokat és műveiket
Puskás Attila tanár méltatja.
Péntek este 6 órakor a
Bernády Házban Szakács Imre, szentendrei festőművész
alkotásaiból nyílik kiállítás. A
tárlat március 6-ig látható.

