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• Az elmúlt évek 
legalacsonyabb átme-
nési arányát mérték 
országosan az idei 
érettségin: a diákok 
mindössze 62,9 szá-
zaléka ért el átmenő, 
azaz legalább hatos 
átlagot a megméret-
tetés első körében. Az 
óvások előtti eredmé-
nyek alapján a szé-
kelyföldi megyékben 
az országos átlagnál 
gyengébb az átmenési 
arány, a legrosszabbul 
Hargita megye teljesí-
tett, a legjobban pedig 
Kovászna megye.

ISZLAI KATALIN,
H A J N A L  C S I L L A

N oha első ránézésre nagyon 
gyengének tűnnek az idei 
érettségi eredmények, mivel 

a kedden közzétett adatok szerit a 62,9 
százalékos átmenési arány az elmúlt 
hat év legalacsonyabbika, érdemes 
azt is fi gyelembe venni, hogy ezúttal 
egy népesebb generáció adott számot 
tudásáról. Az Edupedu.ro oktatási 
szakportál szerint évek óta nem irat-
koztak fel ilyen sokan a megmérette-
tésre, és öt éve nem sikerült ilyen sok 
diáknak megszereznie az átmenéshez 

szükséges 6-os átlagot. Utoljára 2015-
ben teljesítették többen, 108 350-en 
a vizsgasorozatot, idén ez a szám 92 
930. Az idei első vizsgaperiódusban 
ráadásul országszerte 232-en érték el 
a színtízes médiát, ilyen magas szám-
ra az elmúlt 16 évben nem volt példa.

Javulás Hargita megyében

Hargita megyében javult ebben az év-
ben az átmenési arány, a tavalyi 50,3 
százalékról 55,43 százalékra – tud-
tuk meg Cristinel Glodeanu Hargita 
megyei főtanfelügyelő-helyettestől. 
Ha csak az idén végzett vizsgázók 
eredményeit vesszük fi gyelembe, az 
átmenési arány még magasabb, 61,34 

százalékos. A vizsgasorozatra felirat-
kozott 2322 diákból 1287 szerezte meg 
az átmenéshez szükséges 6-os átlagot, 
ebből 1190-en idén végeztek, 97-en 
pedig a korábbi években. A megméret-
tetésen elbukók közül 93-an meg sem 
jelentek a vizsgákon. Hargita megye 
legjobban teljesítő tanintézménye a 
csíkszeredai Márton Áron Főgimná-
zium volt 94,25 százalékos átmenési 
aránnyal, ezt követte a székelyud-
varhelyi Benedek Elek Pedagógiai Lí-
ceum (93,10%) és a csíkszeredai Segí-
tő Mária Római Katolikus Gimnázium 
(92,55%). A leggyengébben a gyergyó-
ditrói Puskás Tivadar Szakközépisko-
la, a székelykeresztúri Zeyk Domokos 
Iskolaközpont és a borszéki Zimmet-

hausen Szakközépiskola teljesített, 
egyik tanintézményben sem sikerült 
egyetlen diáknak sem megszereznie 
az átmenéshez szükséges pontszámot.

Előbbre jár Kovászna 
és Maros megye

Kovászna megyében a vizsgázók 60,89 
százalékának sikerült az érettségije, 
Maros megyében pedig tavalyhoz ké-
pest egy százalékkal kevesebb vizsgá-
zó érte el a hatos átlagot: 59,75 százalé-
kuk ment át a záróvizsgákon. Összesen 
4002 diák iratkozott fel a vizsgákra, 
és 2391 tizenkettedikes kapta meg az 
átmenő osztályzatot, vagyis a hatos át-
lagot, 222 érettségiző az előző évfolya-

mokon végzett – tájékoztatott a Maros 
megyei tanfelügyelőség sajtófelelőse, 
Irimie-Matei Camelia. A feliratkozottak 
közül 186 diák végül nem jelent meg, 
négyet csalási kísérlet miatt kizártak a 
vizsgákról. Maros megyében összesen 
négy tanulónak lett tízes az átlagosz-
tályzata – kettő az Alexandru Ioan Pa-
piu Ilarian Főgimnáziumban, kettő az 
Unirea Főgimnáziumban érettségizett. 
A Művészeti Líceumban elért legma-
gasabb átlag 9,95 volt. A Bolyai Farkas 
Gimnázium sem maradt el sokkal az 
előzőktől, itt a legmagasabb érettsé-
giátlag a 9,9 volt, és hatvan diáknak 
volt kilencesen felüli átlaga, illetve hét 
diáknak nem sikerült az érettségije. A 
marosvásárhelyi Rákóczi Ferenc Kato-
likus Gimnáziumban a legmagasabb 
átmenési átlag 9,57 volt, és három diák 
szerzett kilencesen felüli átlagjegyet, 
valamint nyolc diáknak nem sikerült 
elérnie az átmenő jegyet – derül ki a 
bacalaureat.edu.ro honlapon közzétett 
eredményekből.

Eredmények vasárnap

Országos szinten Kolozs megye telje-
sített a legjobban, ott 77,8 százalékos 
volt az átmenési arány, illetve Szeben 
(71,8%), Iaşi (71,4%) és Brassó (71%) 
megye. A sereghajtó megyék 50 szá-
zaléknál kisebb átmenési aránnyal 
Ilfov (32,2%), Giurgiu (42,4%), Mehe-
dinţi (47,8%) és Gorj (49,7%). Idén a 
jegyeket név nélkül, egyéni kódokkal 
ellátva tették közzé a személyes ada-
tok feldolgozásának és áramlásának 
védelmére vonatkozó uniós törvény-
kezés következményeként. Óvásokat 
személyesen és elektronikus formá-
ban kedd estig, illetve szerdán 8 és 
12 óra között lehet benyújtani. Ezek 
kivizsgálása után, vasárnap hozzák 
nyilvánosságra az idei érettségi végle-
ges eredményeit.

Vegyes  érettségi eredmények
Gyenge az átmenési arány, de a sikeresen vizsgázók száma öt éve nem volt ilyen magas

Több vizsgázó, gyengébb 
átmenési arány. Az elmúlt hat év 
leggyengébb eredményét mérték 
az idei érettségin
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A Tarisznyás Márton Múzeum ka-
puján kifüggesztett tájékoztató 

szerint 2020 szeptemberére kellene 
befejeződjön az épület felújítása és 
modernizálása, ez azonban nem lesz 
tartható, pár hónap késedelem vár-

ható. Az ok ebben az esetben 
is az, hogy a járványügyi 
rendelkezések, korlátozá-
sok miatt nem haladhat-
tak a munkával. Ugyanis a 
korszerű fűtés- és szellőz-
tetőrendszer kiépítéséhez 
szükséges, külföldről ren-

delt alkatrészek, anyagok beszerzé-
sére két és fél hónapon át nem volt 
lehetőség – közölte a kivitelező cég, 
a gyergyótekerőpataki Fortat-House 
Kft . vezetője, Fórika Tibor. Mostanra 
azonban ez megoldódott, az alagsor-
tól az emeleti helyiségekig minden-
hol munkások dolgoznak. 

30 százalékban valósult meg a 
beruházás: megoldották az épület 
drénezését, és belehelyezték a pad-
lózatba, illetve a falakba a különböző 
huzalokat, csöveket. Ez azonban jó-
val bonyolultabb, mint ha csupán egy 
szokványos ingatlanfelújításról volna 
szó. A 21. század követelményeinek 
megfelelő technikai felszereltséget is 
beépítik, amely a múzeumi kiállítási 

tárgyak vagy az itt tárolt gyűjtemé-
nyek állagának megőrzését biztosít-
ja. A kivitelező számításai szerint – 
amennyiben a kormány valamilyen 
újabb, a munkát gátló rendelkezést 
nem hoz – decemberre elkészülnek a 
teljes munkálattal. Nagy Zoltán pol-
gármester a múzeumnál tartott keddi 
sajtótájékoztatón elmondta, abban bí-
zik, hogy nem jön semmi közbe és így 
a decemberi határidőnél hamarabb, 
akár októberre is készen lehetnek 
az uniós forrásokból fi nanszírozott 
felújítással. Amint ez megtörténik, 
a Tarisznyás Márton Múzeum olyan 
korszerű kulturális intézménnyé vá-
lik, amelyre nemcsak a város, de az 
egész térség büszke lehet.

Szépül a múzeum környéke is

A gyergyószentmiklósi múzeum előtt 
és a közelében lévő Petőfi  Sándor téren 
is munkások dolgoznak, a kockaköves 
útburkolatot állítják helyre. A Rákó-
czi Ferenc utca felújítása során zajlott 
közművesítési munkálatok során fel-

bontott úttest sokáig szinte járhatatlan 
volt, most ezt a problémát oldják meg. 
Egy székelyudvarhelyi szakcég embe-
rei szedik fel és helyezik vissza a köve-
ket, megőrizve a történelmi városrész 
arculatát – mondta a polgármester. A 
munkálat egy héten belül befejeződik – 
amennyiben az időjárás engedi.

Év végére megújul a gyergyószentmiklósi múzeum
• Látványosan zajlik a munka a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum-
ban, ami már önmagában jó hír, hiszen több mint két hónapig állt a műemlék épület 
felújítása. A kivitelező ígéri: ha a koronavírus-járvány okán a kormány valami előre 
nem látható korlátozó döntést nem hoz, év végére biztosan elkészülnek.

Munka történelmi 
környezetben
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