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• Csalási kísérlet 
miatt három diákot 
zártak ki Maros me-
gyében a szaknak 
megfelelő kötelező 
tantárgyból szerdán 
tartott érettségi írás-
beli vizsgáról, Hargita 
megyében nem voltak 
hasonló problémák. 
Az illetékesek szerint 
sem a történelem-, 
sem a matematikavizs-
ga nem volt nehezebb 
a szokásosnál, aki 
tanult, mindkettőből 
könnyedén megsze-
rezhette legalább az 
átmenő osztályzatot.

ISZLAI KATALIN

Problémamentesen ért véget a 
szaknak megfelelő kötelező tan-
tárgyból szerdán tartott érettsé-

gi írásbeli vizsga Hargita megyében, 
Maros megyében viszont három diá-
kot kizártak. A korábbi években meg-
szokott gyakorlat szerint a reál és pe-
dagógia szakosok matematikából, az 
egyéb humán szakon végzettek pedig 
történelemből vizsgáztak, és egyik 
tantárgyból sem voltak a szokásosnál 
nehezebbek a tételsorok. Hargita me-
gyében 2154-en iratkoztak fel a szak-
nak megfelelő kötelező tantárgyakból 
megszervezett vizsgára, és 2083-an 
jelentek meg, tehát 71-en hiányoztak. 

Maros megyében a 3785 jelentkezőből 
136-an nem jelentek meg, azaz 3649-
en adtak számot tudásukról az 
írásbelik harmadik napján. Maros 
megyében három diákot zártak ki 
a vizsgáról csalási kísérlet miatt, 
ők nem vehetnek részt a követke-
ző két érettségi fordulón, legköze-

lebb csak jövő ősszel próbálkoz-
hatnak. Hargita megyében nem 
voltak hasonló problémák – tudtuk 
meg a két megye tanfelügyelőségei-
nek illetékeseitől, Hodgyai Lászlótól 
és Irimie-Matei Cameliától.

Középnehézségű történelem

Történelemből ezúttal is a meg-
szokott szerkezetű tételsort kellett 

megoldaniuk a vizsgázóknak: há-
rom, egyenként 30 pontot érő tételt 
kaptak, az első kettő történelmi for-
rásokkal kapcsolatos gyakorlatokat 
tartalmazott, a harmadik pedig egy 
összefoglaló esszé volt – értékelt 
érdeklődésünkre Sipos István, a 
Hargita Megyei Tanfelügyelőség 

történelem szakos tanfelügyelője. 
Mint mondta, az első tétel újkor-
hoz kötődő történelmi szövegeket 
tartalmazott, az ezzel kapcsolatos 
hét kérdésből az első ötre a szöveg-
ben meg lehetett találni a választ, 
és csak kettő igényelt tárgyi tudást. 
Ugyanez mondható el a második 
tételről is, az ottani szöveg Hunya-
di János és Vlad Țepeș személyével 
volt kapcsolatos. Megfelelő szö-

vegértéssel tehát az első két tétel 
első kérdéseinek megoldása már 
biztosítja az átmenő jegyet. A har-
madik tételben kétoldalas esszét 
kellett írniuk a vizsgázóknak meg-
adott szempontok alapján Romá-
nia alkotmányos fejlődéséről a 20. 
században. A tanfelügyelő szerint 

összességében egy középnehéz-
ségű vagy még annál is könnyebb 
tételsornak tekinthető az idei, mi-
vel csak a harmadik tétel igényelt 
átfogóbb és pontosabb tudást, de 
ugyanakkor hálás feladatnak is 
tekinthető, hiszen nem konkrét 
történelmi eseményeket kellett 
feldolgozni. „Egy közepes tanuló 
is meg kell tudja szerezni a 6-os, 
7-es jegyet. A tízeshez komolyabb 

tudásra volt szükség, de az sem el-
érhetetlen, az átmenőt viszont min-
denkinek meg kellene szerezni” – 
magyarázta Sipos István.

A matek sem okozott 
meglepetést

A matematikatételek sem okoztak 
meglepetést, a korábbi évekhez 
hasonló felépítésű és nehézségű 
feladatok jelentek meg ezúttal is – 
állítja Bíró Zoltán, a gyergyószent-
miklósi Salamon Ernő Gimnázium 
matematika szakos tanára. Mint is-
mert, matematikából négy eltérő té-
telsort kapnak a matematika-infor-
matika, a természettudományok, a 
pedagógia szakon, valamint a szak-
középiskolai osztályban végzett 
érettségizők. A gyergyószentmik-
lósi pedagógus több tételsor átné-
zése és a diákokkal való átbeszélés 
után úgy látta, kiszámítható 
feladatsorokat kaptak a di-
ákok, erre számítottak. A 
tétel összeállítói betartották 
azt az ígéretet is, hogy a jár-
ványhelyzet miatt a feladat-
sorban nem szerepeltek kérdések a 
második félévből. „Kirívóan nehéz 
feladatok nem voltak, aki készült az 
érettségire, végigoldotta a gyakorló-
teszteket, minden kérdéssel találko-
zott már. A 18 kérdésből volt annyi 
egyszerű, jól begyakorolt feladat, 
amiből az átmenő osztályzat min-
denkinek ki kellene jöjjön” – emelte 
ki Bíró Zoltán.

Csütörtökön a szaknak megfelelő 
választott tantárgyból szervezett, 
utolsó vizsgával folytatódik az érett-
ségi. Az eredményeket június 30-án 
12 óráig függesztik ki, és aznap 16–
20 óra között, illetve július elsején 8 
és 12 óra között fogadják az óváso-
kat. Ezek kivizsgálása után, július 
5-én hozzák nyilvánosságra az idei 
érettségi végleges eredményeit.

Garantált az átmenő osztályzat?
Nem számított nehéznek az idei matematika- és történelemérettségi

Megkönnyebbülten távozó 
érettségiző. Nem okoztak 
meglepetést a kapott feladatok
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Jövő hét közepétől, azaz július el-
sejétől ismét kötelezővé válik az 

egészségügyi kártyák használata 
az egészségbiztosítási pénztár által 
fi nanszírozott szolgáltatások egy ré-

sze esetében. A páciensek-
nek kórházi beutaláskor, 
a paraklinikai – például 
laboratóriumi, radiológiai 
stb. – vizsgálatokra kell ma-
gukkal vinniük egészség-
ügyi kártyájukat, de ingye-

nes és ártámogatott gyógyszereiket 
is csak a kártyával tudják kiváltani 
a patikákban. Szerdától ugyanak-
kor az otthoni beteggondozói szol-
gáltatásokat, az otthoni palliatív 
beteggondozói tevékenységeket, az 
egészségbiztosítási pénztárral szer-
ződéses viszonyban álló fogorvosi 
rendelőkben elvégzett kezeléseket 
és az egészségügyi eszközök kivál-
tását is csak a kártyával lehet hi-
telesíteni – tájékoztatott a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár. 
Az egészségügyi rendszer egy részé-
ben ugyanakkor július elseje után is 
mellőzhető az egészségügyi kártya 

használata. Ide tartozik az egészség-
ügyi alapellátási rendszer – tehát 
elsősorban a háziorvosi rendelők –, 
valamint a járóbeteg-szakrendelé-
sek. Ezekben szeptember 30-áig nem 
kötelező az egészségügyi kártyák 
használata – közölte a megyei egész-
ségbiztosítási pénztár.

Újból szükség lesz az egészségügyi kártyára
• Július elsejétől visszatér az egészségügyi rendszer 
egy része a járvány előtti időkben megszokott gyakor-
lathoz az egészségbiztosítási rendszerbe tartozó szol-
gáltatások elszámolását illetően.

▴  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .
     F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Koronavírusszámok Székelyföldön
Kilencvenötre csökkent az aktív esetek száma szerdán Hargita 
megyében, miután nyolc személyt gyógyultnak nyilvánítottak és 
mindössze három újabb esetet igazoltak a térségben. Továbbra is 
ingadozik az új esetek száma Hargita megyében, szerdán ismét 
kevesebb, mindössze három új fertőzést igazoltak – derül ki a 
Hargita Megyei Prefektusi Hivatal közleményéből. Ezáltal 284-re 
emelkedett a járvány kezdete óta a térségben igazolt korona-
vírus-fertőzések száma. Közülük 181-en meggyógyultak, nyolc 
személy elhunyt, 95 aktív fertőzöttet pedig a csíkszeredai és a 
székelyudvarhelyi kórházakban tartanak megfigyelés alatt. Az új 
esetek kapcsán az országos módszertannak megfelelően ezúttal 
sem közölték, hogy mely települések érintettek. Intézményes ka-
ranténban már senki sem tartózkodik Hargita megyében, otthoni 
elkülönítésben pedig 769-en vannak. A karanténközpontokat 
1028-an hagyták el a járvány kezdete óta, otthonaikat pedig 
10 191-en a kéthetes elkülönítési időszak lejártával. Kovászna 
megyében nincs új fertőzés, sőt eggyel kevesebbre, 268-ra módo-
sították a fertőzések számát, Maros megyében pedig két új eset 
jegyeztek, összesen így 724-en kapták el a koronavírust. Országos 
szinten 321 új igazolt eset után 24 826-ra nőtt a koronavírus-fertő-
zések száma, a gyógyultaké pedig 17 391-re.
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