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ELKEZDŐDÖTT A NYOLCADIKOSOK KÉPESSÉGFELMÉRŐ VIZSGÁJÁNAK KÜLÖNLEGES SZAKASZA 

Vizsgadrukk sajátos formában

A kisérettségi második, a járvány miatt szervezett rendhagyó szakasza kezdődött el tegnap

Elkezdődött tegnap a nyol-
cadikosok képességfelmérő 
vizsgájának különleges sza-
kasza, amelyre országszerte 
216 diák iratkozott be. A 
kisérettségi történetében ez az 
első alkalom, amikor a nyári 
szakaszt két részletben tartják 
meg, ugyanis a járványügyi 
intézkedések következtében az 
első vizsgaszesszióról lema-
radtak azok a diákok, akik 
karanténban vagy kórházban 
voltak az idő alatt, illetve 37,3 
Celsius-foknál magasabb volt a 
testhőmérsékletük.

 » HAJNAL CSILLA

O rszágszerte 216 diák iratko-
zott be a nyolcadikosok ké-
pességfelmérőjének sajátos 

szakaszára. Tegnap délelőtt a román 
nyelv és irodalommal kezdték meg a 
különleges vizsgaidőszakot. „Aki már 
letett egy vizsgát az előző szakaszban, 
csak abból kell bizonyítania, amiből 
elmaradt a vizsgája. Egy beiratkozó 
van Hargita megyében erre a szakasz-
ra, neki megvan már a románvizsgá-
ja. A székelyudvarhelyi diák ugyanis 
hozott egy orvosi igazolást, amely 
felmentette őt az első szakaszban a 
matematika- és az anyanyelvvizsgák 
alól. A megyében nem zártak ki senkit 

magas testhőmérséklet miatt” – tá-
jékoztatott Demeter Levente, Hargita 
megye főtanfelügyelője. Maros me-
gyében nyolc diák vizsgázott tegnap 
román nyelv és irodalomból, ők karan-
ténban vagy kórházban voltak a ké-
pességfelmérő első szakaszának ideje 
alatt, senkit nem zártak ki a magasabb 
testhőmérséklet miatt – tudtuk meg 
Irimie-Matei Cameliától, a Maros me-
gyei tanfelügyelőség sajtófelelősétől. 
Összesen három vizsgaközpontban 
szervezik meg a felmérés speciális 
szakaszát Maros megyében: a ma-
rosvásárhelyi 7-es Számú Általános 
Iskolában, a szászrégeni Augustin 
Maior, illetve a segesvári Miron Nea-
gu Általános Iskolában. A diákok ma 
reggel bizonyítanak matematikából, 

illetve szerdán anyanyelvből. Maros 
megyében nemcsak magyar, hanem 
német nyelv és irodalomból is van-
nak vizsgázók erre a szakaszra is – 
tájékoztatott Irimie-Matei Camelia. 
Országos szinten egyébként a szerdai 
anyanyelvvizsgára összesen kilenc 
diák iratkozott be. Arad, Kovászna, Il-
fov, Mehedinți és Tulcea megyékben 
nem volt szükség speciális vizsga-
szakaszt szervezni – olvasható az 
oktatási minisztérium közleményé-
ben. Az eredményeket július 2-án 
délig teszik közzé név nélkül, egye-
di kódokkal ellátva, és még aznap 
este nyolc óráig be lehet nyújtani 
az óvásokat akár online formában 
is. A végleges eredményeket július 
4-én hozzák nyilvánosságra.

 » Aki már letett 
egy vizsgát az 
előző szakasz-
ban, csak abból 
kell bizonyítania, 
amiből elmaradt 
a vizsgája.

 » KOVÁCS ATTILA

A magyar kormány Kárpát-meden-
cei óvodafejlesztési programja 

támogatásával épülhet új óvoda és 
napközi Tusnádfürdőn. Épp jókor, a 
jelenlegi intézmény ugyanis nem felel 
meg a tűzvédelmi előírásoknak, átépí-
tése pedig túl költséges lenne. Az új ta-
nintézet három óvodai és egy napközis 
csoportnak biztosít majd helyet, min-
den szükséges felszereltséggel együtt 
– erről nemrég született döntés. Mint 
Albert Tibor, a Hargita megyei fürdő-
város polgármestere kérdésünkre el-
mondta, a beruházás szükségességét 
az óvoda jelenlegi helyzete is indokol-

ja, amely egy régi villa épületében mű-
ködik, megfelelő körülmények között, 
jól felszerelve. Viszont az érvényben 
levő tűzvédelmi előírásoknak nem 
felel meg, és az engedélyeztetéshez 
olyan mértékű átalakításokra lenne 
szükség, amelynek költsége megkö-
zelítené egy új épület felépítésének 
költségét – ismertette Albert Tibor. „Mi 
ezt a lehetőséget választottuk, és ha 
az óvoda elkészül, akkor a régi épület 
megmaradhat közösségi háznak vagy 
vendégháznak az önkormányzat szá-
mára” – vetítette előre a városvezető. 
A leendő intézmény helyszínét még 
nem jelölték ki, ehhez területet is kell 
vásárolni. „Felvettük a kapcsolatot a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségével (RMPSZ), és keressük a helyet 
az óvoda számára. A magyar kormány 
által biztosított támogatás a területvá-
sárlás költségeit is fedezi, ezt az RMPSZ 
vásárolja meg. Az óvoda és napközi 
felépítése után a működtetést átadják 
a helyi önkormányzatnak” – részletez-
te a polgármester. Mint mondta, úgy 
számolnak, hogy mivel az utóbbi évek-
ben 60–70 között mozgott az óvodai 
gyereklétszám a településen, ennek 
megfelelő befogadóképességű létesít-
ményre van szükség. Első lépésként a 
kiviteli terveket kell elkészíteni, a pol-
gármester szerint ha minden jól halad, 
ez egy hónapon belül megkezdődhet.

Tusnádfürdőn is új óvodát épít a magyar állam

 » Ha az óvoda 
elkészül, akkor a 
régi épület meg-
maradhat közös-
ségi háznak vagy 
vendégháznak 
az önkormányzat 
számára.

Veszélyesebb a válság, 
mint a vírus?

Az erdélyi magyarok jobban 
tartanak az új típusú koronaví-

rus-járvány gazdasági hatásaitól, 
mint a megbetegedéstől egy júniusi 
felmérés tegnap közölt eredmé-
nyei szerint. A kolozsvári SoDiSo 
Research közvélemény-kutató cég 
június 5–17. között online kérdőí-
ves felmérést végzett az Erdélyben 
élő, magyar etnikumú, felnőttkorú 
lakosság körében a járvány hatá-
sairól – írta az MTI. A beérkezett 
3068 válasz alapján megállapította: 
júniusra csökkent a válaszadók a 
miatti aggodalma, hogy elkapják a 
fertőzést. Míg ezt áprilisban a meg-
kérdezettek 22 százaléka tartotta 
valószínűnek, mára már csak 16 
százalék gondolja úgy, hogy nem 
tudja elkerülni a megbetegedést. A 
válaszadók 73 százaléka nem tartja 
valószínűnek, hogy megfertőződik. 
A megkérdezettek relatív többsé-
ge (32 százaléka) vélte úgy, hogy 
hosszabb ideig együtt kell élnie a 
vírussal, míg oltás nem lesz rá. Na-
gyon jelentős viszont (29 százalék) 
azoknak az aránya, akik megkér-
dőjelezik a vírus, a járvány létezé-
sét. A járvány negatív gazdasági 
hatásai enyhén mérséklődtek: a 
februárban foglalkoztatottak mint-
egy 80 százaléka ismét dolgozott 
májusban. Ez jelentős előrelépés 
az áprilisi 63 százalékhoz képest. 
Májusban a válaszadók 10 százalé-
ka volt kényszerszabadságon vagy 
munka nélkül. Továbbra is nagyon 
magas (61 százalék) azok aránya, 
akik saját pénzügyi helyzetük 
romlására számítanak a járvány 
miatt. A román kormány intézke-
déseinek a megítélése az elmúlt 
hónapokban gyökeresen megválto-
zott. Míg április elején a válaszadók 
68 százaléka egyetértett a kormány 
járványügyi intézkedéseivel, 81 
százaléka pedig még a kijárási 
korlátozásokat is helyeselte, mára 
a megkérdezettek 71 százaléka 
elégedetlen az egészségügyi helyzet 
kezelésével, 82 százalékuk pedig 
elégtelennek tartja a kormány gaz-
dasági intézkedéseit. A felmérést 
készítő SoDiSo Research
 „a hatékony óvintézkedések pa-
radoxonjának” tekintette, hogy a 
sikeres korlátozások visszatekintve 
szükségtelennek látszanak. SoDiSo 
Research közölte: a módszertani 
közelítések ellenére a felmérés 
nem minősül reprezentatívnak, de 
eredményei jó becslésnek tekinthe-
tők az internethasználó, legalább 
általános iskolai végzettséggel ren-
delkező, 18–80 éves erdélyi magyar 
populációra. (Krónika)




