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 » KRÓNIKA

A katonai tűzoltóknak 102 lakás-
ból, 151 udvarból és 236 pin-

céből, alagsorból kellett kiszivaty-
tyúzniuk a vizet a csütörtök reggelt 
megelőző 24 órában – tájékoztatott 
az országos katasztrófavédelem 
(IGSU). Az IGSU közleménye sze-
rint a felhőszakadások leginkább 
Beszterce-Naszód és Hunyad me-
gyét érintették. A kedden megelőző 
célzattal kilakoltatott 152 személy 
továbbra sem térhet még vissza 
otthonába. 81-en közülük Botoşani 
megyeiek, 40-en Fehér megyeiek, 
26-an Beszterce-Naszód megyeiek, 
hárman Krassó-Szörény megyeiek , 
és ketten Máramaros megyeiek.

Az IGSU tájékoztatása szerint 
ugyanakkor csütörtök reggel 2 me-
gyei út (DJ 668 és DJ 668A – Hu-

nyad megye) még le volt zárva a 
forgalom elől, több útszakaszon 
pedig megszorításokkal vagy ne-
hézkesen zajlik a közlekedés. A ha-
tóságok a Ro-Alert rendszeren ke-
resztül figyelmezették a lakosságot 
a várható veszélyekre a rossz idő és 
az áradás sújtotta megyékben.

Csütörtök délelőtt még négy megyé-
ben (Arad, Beszterce-Naszód, Hunyad 
és Maros) dolgoztak a tűzoltók a víz 
kiszivattyúzásán a házakból, pincék-
ből és udvarokból, illetve az árhullám 
által megrongálódott közúti és vasúti 
töltések kijavításán – mutatnak rá a 
közleményben. Figyelembe véve, hogy 
a Prut folyón vörös jelzésű árvízriasz-
tás van érvényben péntek estig, a nap 
folyamán evakuálnak 81 személyt a 
házukból a Botoşani megyei Baranca 
településen – tették hozzá a katasztró-
favédelem munkatársai.

Több mint száz lakásba betört az ár, újabb károk Erdélyben

A szakoknak megfelelő választ-
ható tantárgyakból szervezett 
vizsgákkal ért véget csütörtö-
kön az érettségi. Nagyon sokan 
hiányoztak, emellett több mint 
félszáz diákot kizártak csalás 
vagy csalási kísérlet miatt.

 » BÁLINT ESZTER, ISZLAI KATALIN

V éget ért csütörtökön az érettsé-
gi vizsga, a diákok az írásbelik 
utolsó napján a szakoknak 

megfelelő, összesen tíz tantárgy kö-
zül választhattak. A reál szakosok a 
fi zika, a kémia, a biológia és az infor-
matika közül választhattak, a humán 
szakon végzettek pedig földrajzból, 
fi lozófi ából, logikából, közgazdaság-
tanból, pszichológiából vagy szo-
ciológiából vizsgáztak. Az oktatási 
minisztérium tájékoztatása szerint 
összesen 137 340 végzős jelent meg a 
csütörtöki vizsgákon, tehát 5924 diák 
hiányzott a 143 323 jelentkezőből. 56-
an közülük otthoni elkülönítésben 
vannak, 6-an pedig kórházban vagy 
karanténban. A szaktárca közlemé-
nye szerint két érettségizőnél mértek 
37,3 Celsius-fokosál magasabb lázat, 
ők a július 8-ai adhatnak számot a 
szaknak megfelelő választott tan-
tárgyból szerzett ismereteikről. Csalás 

vagy csalási kísérlet miatt 59 vizsgá-
zót zártak ki.

Hargita megyében például a tíz 
tantárgy közül a földrajzot válasz-
tották legtöbben. Májai Csaba, a 
Hargita megyei tanfelügyelőség 
földrajz szakos tanfelügyelője sze-
rint a tételek a korábbi években 

megszokott felépítésűek és nehéz-
ségűek voltak, térképismerettel és 
helyes számításokkal bárki elérhet-
te az átmenőnek számító osztályza-
tot. Az egyetlen kihívást az jelentet-
te, hogy a Romániával szomszédos 
országok földrajzát és más európai 
témákat második félévben tanulják 

A SZAKNAK MEGFELELŐ VÁLASZTOTT TANTÁRGYBÓL SZERZETT TUDÁSOKBÓL ADTAK SZÁMOT CSÜTÖRTÖKÖN A DIÁKOK 

Véget ért az idei rendkívüli érettségi

Lezárult egy fejezet. A sikeresen vizsgázók számára véget értek a középiskolai évek
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a diákok, a járványhelyzet miatt 
azonban az idei érettségin csak 
az első félév tananyagából válo-
gattak kérdéseket a tételekhez. 
Ezáltal sokkal nehezebb volt a té-
telsor összeállítása, és a legtöbb 
pontot erő feladatban, amely-
ben rendszerint valamely másik 
országot kell elemezni, ezúttal 
Dobrudzsa került terítékre. Mivel 
azonban ez egy nagyobb tájegy-
ség, nem okozott gondot az elem-
zése a diákoknak.

 Az eredményeket június 30-án 12 
óráig hozzák nyilvánosságra a vizs-
gaközpontokban és a Bacalaureat.
edu.ro honlapon, és a 8. osztályo-
sok képességvizsgájához hasonló-
an anonim lesz, azaz a korábban 
megszokottól eltérően nem a diá-
kok neve, hanem egy előre mega-
dott kód mellé kerülnek az elért osz-
tályzatok. Aznap 16–20 óra között, 
illetve július elsején 8 és 12 óra kö-
zött fogadják az óvásokat – ezeket 
közvetlenül vagy online is be lehet 
nyújtani. Ezek kivizsgálása után, jú-
lius 5-én hozzák nyilvánosságra az 
idei érettségi végleges eredményeit.

Ugyanakkor július 6–9. között 
lesz egy második vizsgaidőszak is 
azok számára, akik a jelenlegi jár-
ványhelyzetben nem tudtak leérett-
ségizni, a végeredményeket 12-én 
hozzák nyilvánosságra.

 » Az eredmé-
nyeket június 
30-án 12 óráig 
hozzák nyilvá-
nosságra.

Fulladozó kertek. Hunyad megyében is nagy károkat okoztak a felhőszakadások




