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Vizsgadrukk sajátos formában
Nyolcadikosok képességfelmérő vizsgájának különleges szakasza
• Elkezdődött teg-
nap a nyolcadikosok 
képességfelmérő 
vizsgájának különle-
ges szakasza, amely-
re országszerte 216 
gyerek iratkozott fel. 
Az említett vizsgák 
történetében ez az 
első alkalom, amikor 
a nyári szakaszt két 
részletben tartják 
meg, ugyanis a jár-  
ványügyi intézkedések 
következtében az első 
vizsgaszesszióról le-
maradtak azok a diá-
kok, akik karanténban 
vagy kórházban voltak 
az idő alatt, illetve 
37,3 Celsius-foknál 
magasabb volt a test-
hőmérsékletük.

H A J N A L  C S I L L A

Országszerte 216 diák iratko-
zott fel a nyolcadikosok ké-
pességfelmérőjének sajátos 

szakaszára, közülük nyolc Maros 
megyében és egy diák Hargita me-

gyében vizsgázik – tudtuk meg a 
megyei tanfelügyelőségek képvi-
selőitől. Tegnap délelőtt a román 
nyelv és irodalommal kezdték meg 
a különleges vizsgaidőszakot, ám 
Hargita megyében nem volt vizsgázó 
ezen a napon, ugyanis az egyetlen 
feliratkozott nyolcadikos már bizo-
nyított románból két héttel ezelőtt, 
így csak a matematika- és a magyar 
nyelv és irodalom vizsgája maradt el, 
amelyekre kedden, illetve szerdán 
kerül sor. „Aki már letett egy vizs-
gát az előző szakaszban, csak abból 
kell bizonyítson, amelyből elmaradt 
a vizsgája. Egy feliratkozott van Har-
gita megyében erre a szakaszra, neki 

megvan már a románvizsgája. A szé-
kelyudvarhelyi diák ugyanis hozott 
egy orvosi igazolást, amely felmen-
tette őt az első szakaszban a mate-
matika- és az anyanyelvvizsga alól. 
A megyében nem volt kizárva senki 
magas testhőmérséklet miatt” – tá-
jékoztatott Demeter Levente, Hargita 
megye főtanfelügyelője.

Három vizsgaközpontban

Maros megyében nyolc tanuló vizs-
gázott hétfőn román nyelv és iro-
dalomból, ők karanténban vagy 
kórházban voltak a képességfelmérő 
első szakaszának ideje alatt, senkit 

nem zártak ki magasabb testhőmér-
séklet miatt – tudtuk meg Irimie-Ma-
tei Cameliától, a Maros megyei tanfe-
lügyelőség sajtófelelősétől. Összesen 
három vizsgaközpontban szervezik 
meg a felmérés speciális szakaszát 
Maros megyében: a marosvásárhelyi 
7-es számú általános iskolában, a 
szászrégeni Augustin Maior, illetve 
a segesvári Miron Neagu Általános 
Iskolában. A diákok kedden reggel 
bizonyítanak matematikából, szer-
dán pedig anyanyelvi készségeiket 
mérik fel. Maros megyében nemcsak 
magyar, hanem német nyelv és iro-
dalomból is vannak vizsgázók erre 
a szakaszra is – tájékoztatta a Szé-

kelyhont Irimie-Matei Camelia. Or-
szágos szinten egyébként a szerdai 
anyanyelvvizsgára összesen kilenc 
diák iratkozott fel. Arad, Kovászna, 
Ilfov, Mehedinți és Tulcea megyék-
ben nem volt szükség speciá-
lis vizsgaszakaszt szervezni 
– olvasható az oktatási mi-
nisztérium közleményében. 
Az eredményeket július 2-án 
délig teszik közzé, név nél-
kül, egyedi kódokkal ellátva, 
és még aznap este nyolc óráig be 
lehet nyújtani az óvásokat, akár 
online formában is. A végleges ered-
ményeket július 4-én hozzák nyilvá-
nosságra.

Maros megyében nyolc, Hargita 
megyében egy nyolcadikos 
iratkozott be a képességfelmérő 
sajátos szakaszára
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B Á L I N T  E S Z T E R

E z azt jelenti, hogy Romániában eb-
ben az időszakban napi 6100 állás 

szűnt meg. Ugyanakkor a bukaresti 
hatóságok által közzétett adatok 

azt illusztrálják, hogy az elbo-
csátási hullám nemigen las-
sult a szükségállapotot váltó 
veszélyhelyzetben. Az elmúlt 
egy hónapról ugyan nincse-
nek információink, mert a 

munkaügyi minisztérium azó-
ta csak a felfüggesztett munkaszerző-
dések számát hozza nyilvánosságra,  a 

végleg lezártakét nem, de a május 28-
ai közlés azt mutatta, hogy a járvány 
kezdete óta 429 585 munkahely szűnt 
meg. Vagyis csak a május 28. és június 
1. közötti időszakban csaknem 38 ezer 
alkalmazott munkaviszonya szűnt 
meg. Fontos itt megjegyezni, hogy má-
jus 28-a csütörtökre esett, június elseje 
pedig hétfőre, tehát három munkanap 
alatt bontottak fel ekkora mennyiségű 
munkaszerződést. Szakértők ugyan-
akkor arra hívják fel a fi gyelmet, hogy 
nagyjából további félmillió személlyel 
nőtt a romániai munkanélküliek köre 
– ennyire tehető ugyanis azoknak a ro-
mán állampolgároknak a száma, akik 
a világjárvány előtt külföldön dolgoz-

tak, de megszűnt a munkahelyük, és 
kénytelenek voltak hazatérni.

Kevesebb pénzből kell 
gazdálkodni

Nem csak az elbocsátottakat viselte, 
viseli meg a kialakult válság, a mun-
kaügyi tárca által közölt legfrissebb 
információk szerint június 26-án még 
141 664-en voltak kényszerszabadsá-
gon, tehát korábbi fi zetésük 75 száza-
lékában részesültek, ha pedig koráb-
ban jól kerestek, akkor még ennyiben 
sem, hiszen a kormány az országos 
átlagbér háromnegyedénél többel 
nem fi nanszírozza a fi zetéseket, és 
nem minden munkáltató tudja az ál-
lami juttatást felpótolni. Ugyanakkor 
számos olyan gazdasági ágazat van, 
amelyiknek nem kellett kényszerszü-

netet tartania a járvány miatt, azon-
ban akkora bevételkiesést regisztrált, 
hogy az esetleges leépítések mellett 
a meglévő alkalmazottak fi zetését 
is kénytelen volt csökkenteni. Egy, a 
Raiff eisen Bank által megrendelt, jú-
nius 15–19. között készített felmérés 
eredményei szerint a romániai lakos-

ság 60 százaléka sínylette meg anya-
gilag valamilyen szinten az elmúlt 
időszakot. A válaszadók 76 százaléka 
mondta azt, hogy március közepe óta 
változtatott költekezési szokásain és 
jobban odafi gyel a havi kiadásokra, 
és alig egynegyedük gondolja úgy, 
hogy nem kell letennie terveiről.

Mélyen belenyúlt a pénztárcákba a koronavírus-járvány
• Csaknem félmillió munkahely tűnt el a román gazda-
ságból a koronavírus-járvány begyűrűzése óta. A mun-
kaügyi felügyelőség által a Zf.ro gazdasági portálnak 
kiadott adatsorok szerint a pandémia miatt kihirdetett 
szükségállapot kezdete, vagyis március 16-a és június 
elseje között 467 453 személyt bocsátott el munkáltató-
ja vagy nem hosszabbított szerződést vele.

Az elbocsátási hullám nemigen lassult 
a szükségállapotot váltó veszélyhelyzetben
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