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Próbavizsgáznak a nyolcadikosok
A múlt heti próbaérettségi után ezen a héten a nyolcadikosokon van a sor
• Országos szinten 
Hargita megyében 
volt a legmagasabb 
a diákok részvétele a 
múlt heti próbaérett-
ségin, Ilfov, Brassó 
és Temes megyékben 
volt a leggyengébb 
jelenlét, ugyanis az 
utóbbi megyékben 
van azon középisko-
lák többsége, ahol a 
járványügyi helyzet 
miatt nem lehetett 
megtartani a próba-
felmérést – derül ki az 
oktatási minisztérium 
mérlegéből. Hétfőn 
pedig elkezdődött a 
nyolcadikosok próba-
vizsgája is a román 
írásbelivel.

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

M árcius 22–25. között bo-
nyolították le a tizenket-
tedikesek próbaérettség-

ijét országos szinten, azonban nem 
rendezhették meg a vizsgát 
azokon a településeken, 
ahol a fertőzöttségi szint hat 
ezrelék fölé került. Hétfőn a 
románnal kezdték, amelyen 
112 153 diák vett részt or-
szágszerte, és 78 tanegység 
kimaradt belőle a járvá-

nyügyi helyzet miatt. Kedden a 
kötelező tantárgyból – matematika 
vagy történelem – írtak, és a Harg-
ita megyei diákok részvétele volt a 

legmagasabb országos szinten ezen 
a próbafelmérésen – a végzősök 94 
százaléka ment el az írásbeli teszt-
re. Ezen már 88 tanegység végzősei 
nem vehettek részt a járványhelyzet 
miatt, legtöbben Brassó, Ilfov és 
Temes megyében maradtak le, ahol 
72 tanintézetben nem szervezhették 
meg emiatt a próbafelmérést. Szer-
dán a választott tantárgyból írtak, 
és ezen a napon is Hargita megye áll 
az élen országos szinten a részvételi 
arányokat illetően, akárcsak előző 
napon. Csütörtökön anyanyelvből 
mérték fel próba szintjén a végző-
sök tudását, a legtöbben Maros me-
gyében, illetve Beszterce-Naszód, 
Fehér és Szilágy megyékben vet-

tek részt a próbavizsgán. Temes és 
Brassó megyékben volt a legalacso-
nyabb a részvételi arány a járvány-
helyzet miatt – közölte az összesí-
tett adatokat a szaktárca.

Szinte száz vizsgaközpont

Hétfőn elkezdődött a nyolcadiko-
sok országos próbavizsgája is a 
román írásbelivel, kedden a ma-
tematikával folytatódik, szerdán 
pedig anyanyelvből vizsgáznak a 
magyar diákok. Hargita megyében 
98 vizsgaközpontban zajlik a nyol-
cadikosok próbafelmérője, és 2785 
diák volt feliratkozva, ebből 2596 
tanuló jelent meg, és senkit sem 

kellett kizárni a vizsgáról. 28 sajá-
tos eset volt, amelyből négy cukor-
beteg gyerek, négy sajátos nevelési 
igényű, a többiek pedig diszlexiával 
vagy diszkalkuliával küzdő tanu-
lók, akik egy órával többet írhattak, 
és külön termet biztosítottak nekik 
– számolt be Cristinel Glodeanu me-
gyei főtanfelügyelő-helyettes.

Karantén feloldása 
a vizsga idejére

Maros megyében a 4118 feliratko-
zott diák közül 3566 tanuló jelent 
meg a hétfői próbafelmérésen, 27 
tanuló karanténban volt, számuk-
ra májusban rendezik meg ismét a 

próbavizsgát. A marosvásárhelyi 
Bernády György Általános Iskola 
hét nyolcadikosa karanténban van, 
azonban a szülők 24 órával a vizs-
ga előtt kérték a közegészségügyi 
igazgatóság engedélyét a karantén 
feloldására az írásbeli idejére, és a 
törvény értelmében feloldották szá-
mukra a karantént 8–12 óra között, 
a keddi vizsgára pedig hétfőn kell 
kérniük az engedélyt. Külön terem-
ben vizsgázott az érintett hét diák 
– tájékoztatott a részletekről Kupán 
Edit iskolaigazgató.

Májusban rendezik meg 
a próbavizsgát azoknak, akik 
karantén miatt nem vehetnek 
részt a mostanin

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Öten pályáztak a gyergyószent-
miklósi kórház menedzseri 

tisztségére, a leadott dokumentációt 
azonban csak Gáll Gyula esetében 
találták teljesnek. A fellebbezést 
követően Fülöp Enikő pályázatát is 
elfogadták. Március 25-én, csütörtö-
kön délelőtt az intézmény gyűléster-

mében tartották a versenyvizsgát. A 
háromtagú bizottság vezetője Angi 
Zoltán városmenedzser volt, aki Csi-
bi Veronika tölgyesi, valamint And-
rás-Nagy Róbert sepsiszentgyörgyi 
kórházmenedzserrel együtt megfi -
gyelők jelenlétében hallgatta meg 
a két jelöltet. Elsőként Fülöp Enikő 
közgazdász, majd Gáll Gyula jogász 
mutathatta be elképzeléseit azzal 
kapcsolatosan, hogy mit szeretne 
megvalósítani a következő négy 

évben. Az elbírálási szabályzatban 
foglaltak alapján pontozták a pályá-
zók bemutatóit, valamint a 
feltett kérdésekre adott vá-
laszaikat, és ezek alapján 
Fülöp Enikő érte el a maga-
sabb, 9,28-as pontszámot, 
Gáll Gyula 8,33-at kapott. 
Fellebbezést nem nyújtot-
tak be, így áprilistól Fülöp 
Enikő vezetheti négy évig a gyergyó-
szentmiklósi kórházat.

Áprilistól új vezetője lesz a gyergyószentmiklósi kórháznak
• A március 18-ai határidőig öten jelentkeztek a gyergyó-
szentmiklósi városi kórház menedzseri állására, közülük 
ketten mutathatták be elképzeléseiket március 25-én. 
Áprilistól Fülöp Enikő lesz az intézmény új vezetője.

Új vezetővel „tavaszodik ki” 
a gyergyószentmiklósi kórház

◂  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E




