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H I R D E T É S

 » KRÓNIKA

H ihetetlen hibát követett el egy 
kudzsiri középiskola vizsgáz-

tató bizottsága az idei érettségin: 
csütörtökön a tavalyi földrajztétele-
ket adták ki a David Prodan-főgim-
názium végzőseinek. Az Alba24 
portál beszámolója szerint a Fehér 
megyei oktatási intézmény föld-
rajzból vizsgázó tanulói neki is 
fogtak a tavalyi tételek megoldá-
sának. Dan Cherecheș, a megyei 
érettségivizsga-bizottság elnöke 
a portálnak elmondta, a kudzsiri 
középiskola vizsgáztató testüle-
te reggel nyomtatni kezdte a vá-
lasztható tantárgyak tételeit, ám 
amikor a földrajztételekhez értek, 
nem sikerült a nyomtatás, ezért 

más tantárgyak tételeivel folytat-
ták. Utólag visszatértek a kima-
radt anyaghoz, és végül sikeres-
nek ítélték a műveletet, de arra 
már nem fi gyeltek oda, hogy a 
dátum mikori. A vizsgabizottság 
tagjai aztán rájöttek, hogy vala-
mi nincs rendben, de már késő 
volt: a tételeket kiosztották a 
diákoknak, a tanulók pedig ne-
kifogtak az írásbeli vizsgának. 
Végül az érettségizőket átirányí-
tották egy másik osztályterem-
be, ahol vizet, kávét, ételt kap-
tak, majd 14 órakor nekifogtak 
az idei tartaléktételek megoldá-
sának. A vizsgabizottság tételeket 
összekeverő négy tagja fegyelmi 
büntetést kapott, három évig nem 
vizsgáztathatnak.

Kétszer vizsgáztak földrajzbólSZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓ A FELÚJÍTOTT WESSELÉNYI UTCÁBAN

Szép város Kolozsvár
Befejeződött a kolozsvá-
ri Wesselényi utca európai 
uniós forrásokból fi nanszí-
rozott korszerűsítése. Az 
útburkolati jelek színösz-
szetétele különösen jól 
sikerült: a keleti oldalon 
zöld, a nyugatin vörös színre 
festett autóbusz-forgalmi 
és biciklisáv a vörös alapon 
fehér csíkos gyalogátkelőhe-
lyekkel összefutva roppant 
kellemes látványt nyújt.

 » ROSTÁS SZABOLCS

P iros-fehér-zöld színben 
pompáznak az útburkolati 
jelek Kolozsváron a Wesse-

lényi Miklós (Regele Ferdinand) 
utcában, amelynek befejeződött 
az európai uniós forrásokból fi -
nanszírozott korszerűsítése. A 
legelőször Híd utcaként emlege-
tett központi út (a kincses városi 
utcák közül ennek a nevéről ma-
radt fenn a legkorábbi említés) 
felújításának elkészültéről előbb 
Emil Boc polgármester, majd 
Oláh Emese alpolgármester szá-
molt be közösségi oldalán.

A három kisebb utcát is ma-
gában foglaló korszerűsítés ke-
retében teljesen újraöntötték az 
aszfaltburkolatot, és átrendezték 
a közlekedést. A Főtérről a Fe-
renc József út (Horea) irányába 
továbbra is két sávon közleked-
hetnek az autósok és az autó- és 
trolibuszok, ugyanezen a sávon 
kialakítottak egy 1,5 méteres ke-
rékpár- és rollersávot is. A Ferenc 
József út irányából a Főtér felé 
már tilos behajtani, ezt a sávot 
kizárólag a tömegközlekedési 

eszközöknek és a kerékpáro-
soknak tartják fenn. Az utcát 
ellátták 12 töltőállomással elekt-
romos kerékpárok és rollerek 
számára, ugyanakkor 8 töltőállo-
mást is létesítettek az elektromos 
autóknak. Mindemellett az uniós 
alapokból megvalósított utcare-
habilitálás során 51 fát ültettek a 
Wesselényi utcába (itt eddig nem 
volt növényzet), a fákat automa-
ta, nedvességszenzoros, beépí-
tett berendezéssel locsolják.

Az útburkolati jelek színösz-
szetétele egyébként különösen 
jól sikerült: a keleti oldalon zöld, 
a nyugatin vörös színre festett 

autóbusz-forgalmi és biciklisáv 
a vörös alapon fehér csíkos gya-
logátkelőhelyekkel összefutva 
roppant kellemes látványt nyújt. 
A színkombinációt különben 
néhány román nemzetiségű hoz-
zászóló is észrevételezte Emil 
Boc polgármester bejegyzésé-
hez fűzött hozzászólásában, ám 
többségük dicsérte a gyönyörűen 
korszerűsített utcát. Egyébként 
az utca-korszerűsítési projekt 
összköltsége 23 millió lejre rúg, 
ebből 21,4 millió lej vissza nem 
térítendő uniós fi nanszírozás a 
2014–2020-as Regionális Opera-
tív Program keretében.

Ahogy a nóta mondja: „minden piros-fehér-zöldben jár”

 » P. A.

Sok diák jól járt a képességfel-
mérő vizsga eredményeinek 

megfellebbezése után. A szom-
baton közzétett adatok szerint or-
szágos szinten a nyolcadik osztály 
végi megmérettetésre jelentkezők 
76,2 százaléka zárt legalább ötös 
átlaggal, az óvások előtt ez a szám 
76,1 százalékon állt. Ugyanakkor a 
fellebbezések után 839-ről 892-re 
nőtt a színtízes osztályzattal végző 
diákok száma, ez csaknem dup-
lája a tavaly hibátlanul vizsgázók 
számának (459). A 76,2 százalé-
kos átmenési arány javulást jelent 
a korábbi évekhez képest: tavaly 
és tavalyelőtt is a diákok alig több 
mint 73 százaléka ért el legalább 
ötös átlagot a nyolcadikosok cik-
luszáró vizsgáján.

Az első idei eredmények ismerte-
tését követően összesen 15 275 óvást 
nyújtottak be országszerte: román 
nyelv és irodalomból 9030-at, mate-
matikából 5991-et, anyanyelv és iro-

dalomból 254-et. Az óvások száma 
kisebb volt, mint tavaly (21 509) és 
tavalyelőtt (23 761). Idén először az 
eredményeket név nélkül, azono-
sítószámmal tették közzé.  Az idei 
képességvizsga végleges eredmé-
nyei szerint 122 252 gyerek kapott 
legalább átmenő jegyet – tájékoztat 
az oktatási minisztérium szombati 
közleményében. Román nyelv és 
irodalomból 135 242 tanuló (84%) 
5-ös vagy annál magasabb pont-
számmal fejezte be a vizsgát, közü-
lük 4699-en 10-est kaptak. Matema-
tikából 112 721 tanuló (70,2%) ment 
át, 3335-en hibátlanul oldották meg 
a feladatsort – közölte az Agerpres. 
Anyanyelv és az irodalomból 8898 
(93,1%) vizsgázó kapott legalább 
5-ös vagy annál magasabb osztály-
zatot, 143-an 10-essel abszolválták 
a próbát.

A részvételi arány 93 százalé-
kos volt, a 172 531 beiratkozott 
tanulóból 160 468 jelent meg a 
vizsgán. Hét tanulót csalási kísér-
let miatt kizártak. 2020-ban a ko-

ronavírus-járvány miatt rendhagyó 
körülmények között került sor az 
országos vizsgákra, az oktatási és 
az egészségügyi minisztérium kö-
zös rendeletben szabta meg, milyen 
szabályokat kell betartani a vizs-
gaközpontokban. Azok a tanulók, 
akik testhőmérséklete meghaladta 
a 37,3 Celsius-fokot, akik a Covid-19 
járvány miatt karanténban vagy 
otthoni elszigetelésben voltak, va-
lamint azok, akik más orvosi okból 
nem tudtak megjelenni a vizsgán, 
részt vehetnek a jövő heti, soron 
kívüli képességfelmérőn. A képes-
ségvizsgán szerzett jegyek átlaga 80 
százalékos arányban számít bele a 
felvételijegybe, a fennmaradó 20 
százalékot az 5–8. osztály tanulmá-
nyi átlaga adja. A sikeresen vizsgá-
zott tanulóknak július 2–6. között 
kell kitölteniük a beiratkozási lapot, 
amelyen fontossági sorrendben 
több intézményt is megjelölhetnek, 
ahol tanulmányaikat folytatni sze-
retnék. A számítógépes elosztásra 
július 10-én kerül sor.

Javultak a képességvizsga eredményei
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