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A felmérés hétfőn a román 
nyelv és irodalom vizsgá-
val kezdődik. A magyar 

nyelv és irodalom vizsgát ked-
den bonyolítják le, szerdán a 
kötelező, csütörtökön pedig a vá-
lasztható tantárgyból írnak a di-
ákok. Utóbbi vizsgán csak a 12. 
osztályosoknak kell részt ven-
niük. A próbaérettségi eredmé-

nyeit március 30-án teszi közzé 
a tanügyminisztérium. A taná-
roknak az osztályokban is meg 
kell beszélniük az eredménye-
ket, ugyanakkor szülői érte-
kezleteken is ismertetniük kell 
ezeket, és javaslatokat kell be-
nyújtaniuk, hogy miként lehet-
ne jobb eredményeket elérni a 
vizsgákon.

Görbe Péter Hargita megyei fő-
tanfelügyelő elmondta, a felmé-
rések során arra törekszenek a 
tanintézetekben, hogy a nyári 
érettségi vizsgákhoz azonos fel-
tételeket teremtsenek: a diákok 
egyesével ülnek majd a padok-
ban, és náluk lesz a személy-
azonossági igazolványuk, két 
felvigyázó pedagógus felügyel a 
termekben, illetve ezúttal is ka-
merák előtt szervezik a vizsgá-
kat. A próbavizsgák reggel kilenc 
órakor kezdődnek, azt követően a 
diákoknak három órájuk van ki-
dolgozni a tételeket. Az elért je-
gyek csak akkor kerülnek be a 
naplóba, ha azt a tanulók kérik.

MOLNÁR RAJMOND

Az érettségihez hasonlóan zajlik

Hétfőtől próbaérettségi

Hétfőn kezdődik. A végzősök négy, a tizenegyedikesek három tantárgyból vizsgáznak

0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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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 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
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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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Már azt hittem, hogy a turkálók és az 
egy nap múlva szavatosságukat veszítő 
élelmiszerek bőségében megnyugodha-
tunk. Ha van száz lejed, de lehet, nem is 
kell annyi, olyan elegánsan felöltözhetsz, 
hogy a szomszédság azt hiszi, meghív-
tak az esti miniszterelnöki fogadásra. 
Az egészben csak az a gyanús, hogy egy 
zöldségsalátát is vásároltál az alkalom-
ból, ami mondtam már, holnap lejár, tehát 
nyolcvanszázalékos árcsökkentésben 
kaptad meg. Azért még bekaphatod, sőt, 
a fogadásra is elmehetsz, de hogy per 
pillanat ki a miniszterelnök, nem tudod, 
mert abból is jókora túltermelés van. Az 
egészben az a különös, hogy ebben a sa-
játosan kelet-európai bőségben, szegé-
nyek eldorádójában állandóan a hiányt 
emlegetik. Vagy öt évvel ezelőtt, amikor az 
egész világot úgy behálózta a gazdasági-
társadalmi-politikai-pénzgazdálkodási-
erkölcsi és bizalmi válság, mint az inter-
net, a munkahelyek hiányáról lehetett 
hallani minduntalan, és akinek ezt mond-
ták, szedhette a sátorfáját, mert tudta, 

ott sem fogják alkalmazni, mint koráb-
ban sehol, mert már csak ilyen a válság. 
Ha pedig nincs munkahely, akkor a pénz 
is hiánycikk, a biztonság vélt vagy valós 
érzéséről nem is beszélve. Hát igen, a vál-
ság, aminek a kiküszöbölésén már csak 
a felhőjáró utópisták dolgoznak, azt is 
tudjuk, sikertelenül. Aztán hogy vége lett 
az általános krízisnek, ismét lett munka, 
és akkor már a munkaerőhiányra panasz-
kodtak a patronok. A közgazdászok erre is 
tudták a pontos választ: a székelyföldi, il-
letve kelet-európai gazdaság szűk kereszt-
metszete, igen, ez az oka, amiért elhúztak 
Nyugat-Európába a munkaképes gene-
rációk. És így egyre nagyobb lett a hiány 
a hazai, általában pedig a keleti IT-szek-
torban, a vendéglátóiparban, és még az 
építők is néhány száz kilométerrel arrébb 
próbáltak szerencsét, akár a feketemunka 
kockázatával is. Van továbbá orvoshiány, 
ritka kivétel a székelyudvarhelyi, és van 
ápolóhiány. A pedagógusok sincsenek 
megfizetve, így aztán előbb elnőiesedett, 
majd meggyérült a tábor. És nem csupán 

elemi meg középfokon, az egyetemekre 
lasszóval fogják a tanársegédeket, ter-
mészetesen azért is, mert majd mindenik 
városban, sőt, várossá avanzsált faluban 
is egy-egy leágazása működik a felsőok-
tatásnak. Egy legújabb bejelentés szerint 
hiány van a lelkészekből is. Úgy látszik, a 
hiánytársadalom büntetlenül visszatért, 
persze nem abban az értelemben, aho-
gyan a rendszerváltás előtt emlegettük. 
Valamiben még sincs hiány, és ez a valami 
az egyik napról a másikra sokasodó gon-
dok tömege, mert a mai drágább mint a 
tegnapi, a holnapi mint a mai. A politiku-
sokból egyenesen túltermelés van és ez 
is válságtünet, de úgy látszik, ellene még 
egy demokratikus társadalom sem véde-
kezhet. Meghal valaki a parlamentben, az 
indián csatakiáltásról elkeresztelt ifjúsági 
szervezet vagy a nagy kérdést hüvelyező 
MIÉRT csemeteiskolaként működik, és 
magától jön a megoldás. S még mondja 
valaki, hogy ez az egész nem olyan, mint 
a Francia Akadémia, ahol egyedül így van 
helyüresedés.

Most éppen mi hiányzik?
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A végzős középiskolások, illetve a tizenegyedik 

osztályos diákok számára is megszervezik a 

próbaérettségit: hétfőtől csütörtökig a tizenegye-

dikesek három, a tizenkettedikesek négy tantárgy-

ból vizsgáznak.

Fotókiállítás 
vasárnap

Balla Árpád Zoltán székelyud-
varhelyi fotóművész egyéni 
tárlatát nyitják meg március 
18-án, vasárnap 12 órakor a 
székelyudvarhelyi Művelődési 
Házban. 

Áramszünet 
több településen

A villamossági vállalat vezető-
sége felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy pénteken 10 és 14 
óra között felújítási munkálatok 
miatt szünetel az áramszolgál-
tatás Parajdon, Felsősófalván, 
Alsósófalván, Atyhában, Eté-
den, Szolokmán, Küsmödön, 
Siklódban, Korondon és 
Székelyszenttamáson.

Könyvbemutató 
a városi tékában 

Margittai Gábor Tiltott kastély 
– erdélyi magyar családok a 
jóvátétel útvesztőjében című 
kötetének vetítéssel egybekö-
tött bemutatójára várják az ér-
deklődőket szombaton délután 
5 órától a Városi Könyvtárba. 
Az eseményen a könyv szerzője 
is jelen lesz.

Árvízriasztás  
Hargita megyében is

Az Országos Hidrológiai és Víz-
gazdálkodási Intézet narancs-
sárga és sárga jelzésű árvízri-
asztást adott ki: a hóolvadás és 
a jelentős csapadék a patakok, 
vízfolyások hozamait rövid idő 
alatt megnövelheti, így sárga 
jelzésű riasztás lépett érvénybe 
csütörtökön 12 órától péntek 
estig a Maros vízgyűjtő meden-
céire, illetve a Nagy-Küküllő és 
a Kis-Küküllő Maros, Szeben és 
Fehér megyei szakaszára, vala-
mint az Olt Hargita, Kovászna, 
Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeș, 
Dolj és Olt megyei vízgyűjtő 
medencéire. 
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