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Magyarok eredményei
Enyhén csökkent a sikeresen érettségiző magyar diákok aránya
• Enyhén csökkent 
a sikeresen vizsgázó 
magyar érettségizők 
aránya a tavalyi ada-
tokhoz képest: idén a 
diákok 56,58 százalé-
ka vette sikeresen az 
akadályt, tavaly ez a 
szám 56,95 volt – kö-
zölte a fellebbezések 
előtti eredményeket 
szerkesztőségünkkel a 
kisebbségi oktatásért 
felelős államtitkárság. 

K I S S  J U D I T

A sikeresen vizsgázó magyar 
diákok aránya elmarad az 
országos átlagtól: ország-

szerte az összesített átmenési arány 
a korábbi évek végzőseinek eredmé-
nyeit is fi gyelembe véve a fellebbe-
zés előtt 67,2 százalékos, tavaly 67,7 
százalékos volt.

Nincs színtízes magyar diák

Az idei érettségin országszinten a 
136 091 beiratkozó közül 129 166 
diák jelent meg a vizsgán, a tava-
lyi 6012-höz képest idén 6021 ma-
gyar tanuló iratkozott be az érett-
ségi vizsgára, közülük 5812 diák 
(96,52%) vett részt a megméretteté-
sen. A legtöbb magyar diák Hargita 
(1642), Maros (1080) és Kovászna 
(833) megyében érettségizett, Sze-
ben megyében pedig mindössze 

egy magyar vizsgázó volt. Fehér 
megyében 90, Arad megyében 66, 
Bukarestben 11, Bihar megyében 
554, Beszterce-Naszód megyében 
23, Brassó megyében 132, Kolozs 
megyében 453, Hunyad megyében 
28, Máramaros megyében 77, Szil-
ágy megyében 337, Szatmár megyé-
ben 438, Temes megyében pedig 47 
magyar diák vizsgázott. A tavalyi 
104-hez képest idén országszerte 
177 diák teljesített hibátlanul az 
összes próbán, olyan magyar diák 
viszont nincs, aki tízes általános-
sal zárta volna az érettségi vizsgát. 
Színtízes dolgozatok a magyar ta-
nulók körében is vannak: román 
nyelv és irodalomból 5, magyar 

nyelv és irodalomból 83, történe-
lemből 47, matematikából 80, vá-
lasztott tantárgyból 73 diák kapott 
tízes osztályzatot.

Kolozs megye az élen

Román nyelv és irodalomból a ma-
gyar érettségizők 65,52%-ának 
(tavaly 64,87%), magyar nyelv és 
irodalomból 97,63%-ának (tavaly 
95,84%), a profi lnak megfelelő tan-
tárgyból (matematika vagy történe-
lem) 83,75%-ának (tavaly 81,09%) – 
matematikából 77,43%-ának (tavaly 
72,16%), történelemből 95,26%-ának 
(tavaly 98,61%) –, választott tan-
tárgyból pedig 92,66%-ának (tavaly 

91,26%) sikerült a vizsga. Az érettsé-
gin átmenő magyar diákok átlagai a 
következőképpen alakultak 6–6,99-
es átlag között 751-en, 7–7,99-es átlag 
között 1181-en, 8–8,99-es átlag között 
1058-en és 9–9,99-es átlag között 
299-en vizsgáztak. Országos szinten 
a legjobb eredményeket Bukarest 4. 
kerületében érték el a diákok, ahol 
az érettségizők 80,94%-a vette si-
keresen az akadályt, Kolozs megyé-
ben ez az arány 80,71%-os. Ötödik 
helyen áll Szeben megye, tizediken 
Brassó megye. A magyar diákok Ko-
lozs és Beszterce-Naszód megyében, 
valamint Bukarestben teljesítettek a 
legjobban. A végleges eredményeket 
július 13-án függesztik ki.

A sikeresen vizsgázó magyar 
diákok aránya elmarad az 
országos átlagtól

▾   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

 Folytatás a 4. oldalról

A nyomvonal tervezésénél az 
volt az elsődleges szempont, 
hogy a lehető legkönnyebb le-
gyen a kivitelezés, így szinte a 
teljes hossz esetében egy, már 
meglévő mezei út nyomvona-
lával számolunk” – ismertette 
Zörgő Noémi. Emellett a fenti 
tanulmányok szerint hasznos 
lenne egy, a várost Székely-
keresztúr irányából elkerülő 
út is, azonban a szakemberek 
szerint már az első kerülő útvo-
nal is sokat könnyítene a város 
forgalmán. A szóvivő szerint 
Székelyudvarhely ezt a beruhá-
zást csakis kormányzati vagy 
pályázati forrásokból tudja ki-
vitelezni. Ehhez azonban a terv 
be kell kerüljön a Szállításügyi 
Minisztérium költségvetési téte-
lei közé, amelyhez a jelenleginél 
sokkal erősebb bukaresti lobbi-
tevékenységre lenne szükség. 
Idén egyébként egy országos 
költségvetést módosítani hiva-
tott javaslat is készült, amely 
szerint 20 millió lejt különí-
tettek volna el a projektre, de 
a képviselőház infrastruktúra 
és szállításügyi bizottsága ezt 
elvetette. A szóvivő hozzátette, 
az elmúlt időszakban nem volt 
olyan európai uniós pályázati 
kiírás, amelybe illett volna ez a 
beruházás.

Tervek és elképzelések 
szintjén

Gyergyószentmiklóson is fontos-
nak és szükségesnek tartják elke-
rülő út építését, mivel ezáltal mér-
séklődne a forgalom, ugyanakkor 
a város egyes részei az áthaladó 
teherforgalom egy részétől is men-
tesülnének – ismertette Kertész 
László, a polgármesteri hivatal 
szóvivője. A tervek és elképzelé-
sek szintjénél tartanak, két meg-
oldás körvonalazódik. Az egyik 
egy szállítási minisztériumi beru-
házás, amely egy nagy körgyűrű 
létrehozását jelentené, és teljesen 
mentesítené a nehézgépjármű-for-
galomtól a várost. Ez az E 578-as 
út mentén Gyergyószentmiklóst 
teljesen kikerülve, a hármas kilo-
méternél csatlakozna a Gyilkostó-
ra vezető 12C jelzésű országúthoz. 
,,Mivel a beruházás előkészítése 
lassan halad, találtunk egy meg-
oldást, ami részlegesen segítene: 
a város nyugati részén, a vasút-
vonal mellett az Állomás utcához 
kapcsolódik majd az az út, amely 
a mezőn át Gyergyószárhegy kö-
zelében az E 578-as útig vezet, 
és bizonyos szinten Szárhegyet 
és Tekerőpatakot is összekötné. 
Egy olyan útszakaszról van szó, 
melynek megvalósításában – a 
telekkönyvek rendezését köve-
tően – ígérete szerint a megyei 
önkormányzat is szerepet vállal” 
– vázolta Kertész, aki szerint az 
említett útszakaszok biztosítani 
tudnák az áthaladó forgalom ki-
vezetését a városból. Hogy mikor 
készülhetnek el, az az állami, 
illetve a helyi és megyei költség-
vetési forrásoktól, valamint a te-
lekkönyvezésektől is függ.

• Székházavatót tartott 
szerdán Nyárádszere-
dában a Magyar Polgári 
Párt helyi szervezete. 

Az eseményen részt vett az MPP 
országos elnöke, Mezei János, 

Kátai Attila országos alelnök és helyi 
tanácsos, Berki Ferenc Maros megyei 
pártelnök, valamint az irodában he-
lyet kapó, hasonló értékrendet valló, 
jobboldali civil szervezetek képviselői 
is. A nyárádszeredai iroda ugyanis 
nemcsak a helyi MPP-nek ad otthont, 
illetve lehetőséget a tagsággal való 
szorosabb kapcsolattartásra, hanem 
azoknak a szervezeteknek is, ame-
lyek hasonló nemzeti értékek mellett 
állnak ki (itt székel az Erdélyi Magyar 
Ifj ak, Nyárádszereda Székely Tanácsa 
és a Nyárádszeredáért Egyesület is). A 
frissen nyílt iroda nem csupán a nyá-
rádszeredaiakat, de a Nyárád-menti-

eket és a Maros megye más régióiban 
élőket is segíti – mondta Kátai Attila, 
hozzátéve, hogy egy megyei tanácsos 
és három helyi tanácsos tart majd 
rendszeresen fogadóórákat, és egy ál-
landó munkatárs is a betérők rendel-
kezésére áll. Mezei János úgy vélte, az 
iroda a párt létét erősíti, hiszen ezzel 
is közelebb kerül választópolgáraihoz. 
Mint hangsúlyozta, az MPP a cselek-
vés pártja, amely nemcsak szavakkal, 
de tettekkel is igyekszik orvosolni a 
nép gondjait, legyen szó helyi, megyei 
vagy országos problémákról. Munkára 
sarkallja a döntéshozókat, azokat, akik 
vezető funkciókat töltenek be akár az 
RMDSZ-ben, akár más szervezetekben. 
„Sarkantyú leszünk az RMDSZ vagy 
más tényezők oldalán” – fogalmazott 
a pártelnök. Nem valakik ellen irányul 
a tevékenységük, nem az ellentéteket 
akarják szítani, hanem az együttmű-
ködést erősíteni úgy, hogy mindenki 
őrizhesse meg identitását, és senki ne 

tiporja el a másikat. A nyárádszeredai 
iroda vezetője Szűcs Péter. A székház-
avatóval egy időben elkezdték az eu-
rópai polgári kezdeményezéshez szük-
séges támogató aláírások gyűjtését is. 
Elmondták, az MPP egy sátorral lesz 
jelen valamennyi Maros megyei ren-

dezvényen, de a nyárádszeredai és a 
marosvásárhelyi irodában is aláírható 
a kezdeményezés. (Antal Erika)

MPP-székház már Nyárádszeredában is

Székházavatóra gyűltek össze
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