
Erdélyi tudósítások2020. február 11.
kedd2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; újságos standjainkon
(Csíkszereda, Székelyudvarhely); saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki partner-
boltjainkban, on line (www.kronikaonline.ro/
elofizetes/csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Csíkszék – Kelemen Tímea, 
0726-720308 

Udvarhelyszék – Gagyi Erika, 
0726-720341  

Gyergyószék – Hodgyai Edit, 
0743-156555 

Kovászna megye – Göthér Katalin, 
0799-946877 

Kolozs és Maros megye – Rittner Timea, 
0726-720382 

Magyarország – Nagy László, 
0799-946850

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 
ügynökség értékesíti.

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Az alacsonyabb nyári sikerességi 
ráta ellenére a magyar nyelven ta-
nulók hasonló arányban szereztek 
érettségi diplomát, mint a teljes 
romániai diákpopuláció, ez pedig 
a kisebbségi diákok céltudatossá-
gát tükrözi az Erdélystat statiszti-
kai szolgálat elemzése szerint.

 » KRÓNIKA

A magyar diákok céltudatosabb-
nak, kitartóbbnak tűnnek, 
mint általában a romániai 

végzősök – derül ki az Erdélystat sta-
tisztikai szolgálat friss elemzéséből, 
amelyben a 2019-es érettségi ered-
ményeket vizsgálták. Az Erdélystat 
által tegnap nyilvánosságra hozott 
összesítés alapján a 2019-es érettsé-
gi és pótérettségi vizsgán országo-
san 100 824 diák szerzett oklevelet, 
a nyári vizsgaidőszak sikerességi 
rátája 69,1 százalékos, az őszi póté-
rettségié 33,4 százalékos. A magyar 
nyelven tanulók közül 4243-an vizs-
gáztak eredményesen, a sikerességi 
arányuk 58,6, illetve 39,5%-os. Az 
Erdélystat rámutat: az alacsonyabb
nyári sikerességi ráta ellenére a ma-
gyar nyelven tanulók hasonló arány-
ban szereztek érettségi diplomát, 
mint az egész romániai diákpopulá-
ció, a sikeresen érettségizők körében 
az arányuk 4,2%-os. Ennek magyará-
zata, hogy a magyar tanulók nagyobb 
arányban iratkoztak be, illetve vettek 
részt a próbákon, mint többségi tár-
saik, illetve az őszi vizsgaidőszakban 
jobb eredményt értek el. A magyar 
diákok ilyen értelemben céltudato-
sabbnak, kitartóbbnak tűnnek, mint 
általában a romániai végzősök.

Jelentős szakonkénti
eredményeltérés
A romániai oktatási rendszerben 
az érettségire jogosító középiskolai 

képzés három kategóriára oszlik: el-
méleti líceumi, szaklíceumi, illetve 
hivatási (vokacionális) képzésről be-
szélhetünk, ezen belül pedig 11 sza-
kot különböztetünk meg. A 2019-es 
érettségi nyári vizsgaidőszakán részt 
vevő, az aktuális évfolyam nappali 
tagozatos diákjainak érettségi ered-
ményei jelentősen eltérnek szakok 
szerint. Az elméleti képzésben a leg-
magasabb a sikerességi arány, orszá-
gosan a résztvevők 88,2, a magyarul 
tanulók 80,5%-a szerzett érettségi 
oklevelet a 2019-es nyári vizsgaidő-
szakban. A magyarul érettségizők 
lemaradása is kisebb, főképp a reál 
osztályokban, a természettudomá-
nyokat illetően kevéssel jobban tel-
jesítenek. Az elméleti képzésen belül 
a magyar fi lológia osztályokból érke-
zők eredményei átlag alattiak, míg az 
országos sikerességi arány 87%-os, a 
magyar vonalon csupán 66%-os.

A szaklíceumi képzésben jelentős 
a leszakadás az elméletihez képest, 
itt az érettségire beiratkozott diákok 
kevesebb mint fele (48%-a) érettsé-
gizett sikeresen első próbálkozásra 
Románia-szinten. A magyar szakkö-
zépiskolások esetében a hátrány még 
hangsúlyosabb, tíz résztvevő diák-
ból csupán három szerzett oklevelet 

a nyári vizsgaidőszakban (29,5%). 
A hivatási képzésen belül országos 
szinten a pedagógiai líceumot végzők 
esetében a legmagasabb a sikerességi 
arány (92%), viszont a magyar tanító-
képzősök lemaradása nagyon hang-
súlyos (63%-os sikerességi aránnyal). 
Jelentős az elmaradás a teológiai, 
illetve a művészeti képzésből érkező 
magyar diákok esetében is.

A magyar diákok románból 
teljesítettek gyengén
A megyei adatok értelmezésénél fi -
gyelembe kell venni, hogy a diákok 
profi lok szerinti megoszlása nagyon 
aszimmetrikus, nem egyforma súlyt 
képvisel az elméleti, a szak-, illetve 
a hivatási oktatás egy-egy megyében 
– hívják fel a fi gyelmet az Erdélys-
tat elemzői. A magyar szaklíceumi 
képzés például alapvetően három 
megyébe koncentrálódik, a szakkö-
zépiskolás diákok háromnegyede 
Hargita, Maros és Kovászna megyé-
ben tanul. A nyári vizsgaidőszak-
ban a magyar diákok az országos 
átlagokhoz képest román nyelv és 
irodalomból teljesítettek gyengén: a 
magyarul érettségizők 29%-a bukott 
meg, a jegyek átlaga 5,6. A matema-
tika-informatika, illetve a természet-

A MAGYAR NYELVEN TANULÓK HASONLÓ ARÁNYBAN SZEREZTEK ÉRETTSÉGI DIPLOMÁT, MINT AZ EGÉSZ ROMÁNIAI DIÁKPOPULÁCIÓ

Kitartóbbak az átlagnál a magyar érettségizők
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tudományi képzés diákjai körében 
a legjobbak a román eredmények, 
a bukók aránya mindössze 11%-os. 
A gyenge román eredmények első-
sorban a szaklíceumi osztályokban 
kritikus hatásúak, a bukók aránya 
60%-os, miközben más tantár-
gyakból a magyar szakközépisko-
lások relatív jól teljesítenek.

Magyar nyelv és irodalomból ki-
emelkedően jók az eredmények, 
a bukók aránya csupán 2,6%-os, 
a jegyek átlaga 7,6. Anyanyelvből 
a magyar diákok eredményei job-
bak, mint a román diákok román 
nyelv és irodalom eredményei (az ő 
körükben a bukók aránya románból 
8,5%, a jegyek átlaga 7,3). A kötelező 
írásbeli vizsgát illetően az osztályok 
profi ljától függően matematikából 
vagy történelemből vizsgázhatnak 
a végzősök. A román nyelv és iroda-
lom után a matematika vizsga a má-
sodik nagy próbatétel a magyar ta-
gozatos diákoknak, a bukók aránya 
20,6%-os (ami kevéssel jobb, mint 
az országos 22,0%). Történelemből 
a magyar társadalomtudományi 
hallgatók eredményei kiemelkedő-
ek, jobbak, mint a profi lon belüli 
országos átlag.

A választható tantárgyból is a 
szakközépiskolák végzői teljesí-
tenek a leggyengébben, viszont a 
magyar nyelven tanulóknak nincs 
jelentős lemaradásuk az országos 
eredményekhez képest. Biológiá-
ból, szervetlen kémiából, anatómi-
ából és szociológiából például job-
bak a magyar diákok eredményei, 
mint az országos átlagok.

Számottevő ugyanakkor a ma-
gyarul tanulók lemaradása az ide-
gennyelv-ismeretet felmérő próbán. 
Az érettségi keretében vizsgázó, az 
önálló felhasználói szintet elérők 
között alulreprezentáltak, csupán 
egyharmaduk (33%) szerezte meg 
ezt a minősítést, miközben az orszá-
gos arány 38%-os.
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Bár papíron egy évtizede felújítás 
alatt áll, idén elkezdődhet a Hu-

nyadiak kastélyának felújítása Te-
mesváron – jelentette be tegnap Călin 
Dobra Temes megyei tanácselnök. Ez 
azért is fontos, mert a műemlék a Bán-
sági Múzeum székhelyeként szolgál, 

és szeretnék megnyitni 2021-re, amikor 
Temesvár lesz Európa kulturális fővá-
rosa. A felújítás az országos örökségvé-
delmi intézettel partnerségben valósul 
meg, jelenleg a dokumentáció jóvá-
hagyására várnak. Ezután a megyei 
tanács kiírja a közbeszerzési eljárást 

a restaurálására. Dobra emlékeztetett, 
hogy az épület tíz éve felújítás alatt 
áll, de a munkálatokat számos dolog 
késleltette, az előző mandátumban 
például uniós pályázatot is elbuktak. 
A késlekedésért nem lehet senkit fe-
lelősségre vonni, állítja Dobra, mivel 

újabbnál újabb nehézségek gátolták 
a munkát. „Temesvár legrégebbi épü-
letéről van szó, ezért nehéz a felújítá-
sa” – fogalmazott. A Hunyadiak első 
kastélyát Hunyadi János építette 1443–
1447 között, Temesvár főispánjaként a 
régi királyi vár romjaira. (P. M.)

Végre elkezdődhet a Hunyadiak kastélyának felújítása Temesváron
 » A Bánsági 

Múzeum székhe-
lyeként szolgáló 
műemléket sze-
retnék megnyitni 
2021-re.

ÉRETTSÉGI 2019 – MAGYARUL VIZSGÁZÓK
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 magyarok aránya

 résztvevők száma
 magyarok aránya

 sikeresen vizsgázók száma
 magyarok aránya

839

6021

4,4%
5,6% 9,4%

5812

4,5%
6,1%

4,8%

2122

7934

4243

2448

8469

3404

3,8%

7,2%

4,2%




