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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
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 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!
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Bevándorló-csempészés miatt 
indult eljárás egy Maros megyei 
nő ellen, aki szoknyája alá rejt-
ve próbálta átjuttatni Magyaror-
szágra gyermekét. A nagyváradi 
határrendészeti területi felügye-
lőség közleménye szerint vasár-
nap reggel a borsi határátkelőnél 
egy 26 éves nő szeretett vol-

na átjutni Magyarország terüle-
tére. A Maros megyei asszony 
utas volt egy személygépkocsi-
ban. Az ellenőrzések során a 
határrendészek egy három hó-
napos gyermeket fedeztek fel 
a nő szoknyája alá rejtve. Az 
Agerpres hírügynökség által 
idézett fiatal anyuka azt nyilat-

kozta, hogy a kiskorú saját gyer-
meke, Magyarországra szerette 
volna átvinni, és azért válasz-
totta ezt a megoldást, mert nem 
sikerült beszereznie a gyermek 
számára az utazási okmányo-
kat. Az asszony ellen bevándor-
ló csempészésének gyanújával 
indult eljárás.

Ahogy Mátéfi István a Bo-
lyai 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 osztály-
termekben vizsgáztak, ame-
lyekben a tizenkettedikesek 
tanulnak, így a többi teremben 
zavartalanul folyt a tanítás. A 
vizsgáztató tanárokat azok he-
lyettesítették, akiknek a vég-
zősöknél lett volna órájuk. Így 
a diákok sem maradtak tante-
rem nélkül és lyukasórák sem 
keletkeztek – összegzett az 
igazgató. Ami a vizsgatétele-
ket illeti, lapunknak elmond-
ta, osztálytermenként 50 tételt 
kaptak, amiket már reggel 8 
órakor kézhez vettek és két-két 
példányban sokszorosítottak. 
Délelőtt 9-kor pedig elkezdőd-
hetett a szóbeli. A diákok szá-
mára nem okozott meglepetést 
az új vizsgarend, zökkenőmen-
tesen haladtak, a délelőtt és a 
délután folyamán valamennyi-
en levizsgáztak, így ma már 
készülhetnek a holnapi ma-

gyar nyelv és irodalom megmé-
rettetésre. 

Ahogy arról már korábban is 
beszámoltunk, idén első alka-
lommal a szóbeli érettségi vizs-
gákat 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 di-
gitális tudását, február 21–22-én 
pedig az idegennyelv-ismere-
teket. Az írásbelik június 25-én 
a román nyelv és irodalommal 
kezdődnek egy hétfői napon. 
Másnap az anyanyelvvel, a ma-

gyar nyelv és irodalommal foly-
tatódik az érettségi, azt követi 
június 27-én, szerdán a profil-
nak megfelelő kötelező tantárgy, 
28-án a választott tantárgy. Az 
eredményeket július 4-én, dé-
li 12 óráig kifüggesztik, 12 és 16 
óra között lehet fellebbezni. Az 
óvásokat július 5–8. között ellen-
őrzik és a végső eredményt va-
lószínűleg július 9-én függesztik 
ki. A diákok számára előnyös a 
két, a szóbeli és írásbeli közöt-
ti hosszabb időszak, mert marad 
idejük felkészülni a nyári vizs-
gákra, illetve a májusi kicsenge-
tést követően csak az érettségire 
összpontosítani. 

Maros megyében idén ösz-
szesen 3627 diák érettségizik 
a tanfelügyelőség által javasolt 
vizsgaközpontokban. Az idei 
végzősökkel egyidőben azok is 
vizsgázhatnak, akik tavaly-ta-
valyelőtt nem jelentkeztek érett-
ségire, illetve, akiknek nem 
sikerült az érettségi vizsgájuk. 
Marosvásárhelyen kívül Seges-
váron, Dicsőszentmártonban, 
Erdőszentgyörgyön, Maros-
ludason és Szászrégenben ren-
deztek be vizsgaközpontokat, 
ahol a helyi és környékbeli ta-
nulók bizonyíthatják tudásukat. 

 ANTAL ERIKA

A diákok számára nem okozott meglepetést az új vizsgarend

Megkezdődött a szóbeli érettségi

A Bolyaiban már tegnap levizsgázott valamennyi érettségire jelentkező tanuló

Tegnap megkezdődtek 

az érettségi írásbeli 

vizsgái. A tizenkette-

dikes diákok román 

nyelv és irodalomból 

bizonyították tudá-

sukat. Ahol tegnap 

nem fejezték be, ott 

ma is folytatódnak a 

 vizsgák.  

Ma este 8 órától a Jazz klub-
ban farsangi táncházba várja 
az érdeklődőket a Folk Center 
Alapítvány. A rendezvény 
meghívottja Szalonna és ban-
dája, akik előadással kezdik 
a táncházat. Kint a parko-
lóban Illés fog hozzájárulni 
a globális felmelegedéshez 
lassan elhamvadó szalmates-
tével – olvasható a meghívó-
ban, amelyben arra biztatnak 
minden résztvevőt, hogy öl-
tözzön maskarába, népvise-
letbe, 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 tanács-
termében a Bolyai Gimná-
zium Művészköre mutatko-
zik be egy közös tárlattal. A 
kiállító diákokat és műveiket 
Puskás Attila tanár méltatja.

Péntek este 6 órakor a 
Bernády Házban Szakács Im-
re, szentendrei festőművész 
alkotásaiból nyílik kiállítás.  A 
tárlat március 6-ig látható.

Hova menjünk?
Gyerekcsempészés a szoknya alatt

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Hitetlenkedve hallgatta a 
marosvásárhelyi Bartha Eni-
kő (képünkön), hogy neki ked-
vezett a szerencse és 300 
lejjel jutalmazzuk, amiért hű-
séges olvasója a Vásárhelyi Hír-
lapnak. Mint mondta, évekig 
kivágta és behozta a szelvénye-
ket, idén azonban úgy döntött, 
hogy többet nem foglalkozik 
ezzel,  s épp akkor fordult meg 
a szerencséje és a korábban be-
hozott, most sorra kerülő szel-
vénnyel ő lett a nyertes. Mint 
elmondta, a Vásárhelyi Hírlap 
megjelenésétől olvassa a la-
punkat, s elsősorban a címe-
ket nézi meg, majd elolvassa 

azt, ami felkeltette az érdeklő-
dését. „Azt szeretem, hogy ha 
kiválasztanak egy témát, ala-
posan körbejárják és kimerítik. 
Férjemmel közösen olvassuk a 
lapot, s elégedettek vagyunk.” 
Mivel nyugdíjas közgazdász, a 
300 lejes nyereményt is több-
felé osztja: lesz belőle egy kis 
ajándék, jótékonyságra is for-
dítja, s egy kis emléket is vesz 
belőle, ami mindig emlékez-
tesse, hogy nyert. Ez életében 
másodszor történt meg, koráb-
ban egy keresztrejtvény pá-
lyázaton egy rádiókészülékkel 
 „gazdagodott”.

S. V.

Meglepetés és jótékonykodás is lesz
FOTÓ: GÁLNA ZOLTÁN




