
#érettségi  #román nyelv és irodalom  #évforduló
Ud

va
rh

el
ys

zé
k

2 0 2 1 .  J Ú N I U S  2 9 . ,  K E D D OKTATÁS 3

• Megkezdődött 
hétfőn az érettségi a 
román nyelv és iroda-
lom írásbeli vizsgával. 
Az országban 803 
vizsgaközpontban 
összesen 133 163 
tanuló iratkozott fel az 
érettségire, közülük 
114 137-en idén végez-
tek, 19 526-an a ko-
rábbi években. Maros 
megyében 3428-an, 
Hargita megyében 
2197-en jelentkeztek a 
vizsgákra.

A N T A L  E R I K A

J únius 28-án, hétfőn reggel 
9 órakor a román nyelv és 
irodalom írásbeli vizsgával 

megkezdődött az idei érettségi. 
Ma a szaknak megfelelő kötelező, 
szerdán a választható tantárgy-
ból, míg július 1-jén, csütörtökön 
anyanyelvből, Hargita és Maros 
megye esetében magyar nyelv és 
irodalomból vizsgáznak a diá-
kok. Az eredményeket július 5-én 
12 órakor közlik a vizsgaközpon-
tok. A személyi adatok védelmét 
szabályozó törvény értelmében a 
jegyek nem nyilvánosak, azokat 
csak az érintettek láthatják. Az 
óvásokat ugyanaznap 12 és 18 óra 

között nyújthatják be elektronikus 
módon, egy formanyomtatványt 
kitöltve és aláírva, azon pontosan 
megjelölve, hogy mi a fellebbezés 
tárgya. A végleges eredmények jú-
lius 9-én lesznek hozzáférhetők.

Frissen és korábban végzettek 
is vizsgáznak

Maros megyében összesen 3428 di-
ák iratkozott fel az érettségire – tájé-
koztatott Illés Ildikó főtanfelügyelő- 
helyettes, akitől azt is megtudtuk, 
hogy közülük 2902 diák idén végez-
te el a középiskolát, a többi pedig az 
előző években. Maros megyében 19 

vizsgaközpontban érettségiznek, 
valamennyi helyen jól felkészültek, 
ami a körülményeket illeti – tette 
hozzá Illés Ildikó.

Hargita megyében 22 vizsga-
központot rendeztek be, ahol 2197 
diák érettségizik – tájékoztatott 
Cristinel Glodeanu Hargita megyei 
főtanfel ügyelő-helyettes, aki a Szé-
kelyhonnak elmondta azt is, hogy 
1868 érettségiző idén végzett, míg 
329 az előző években. Közöttük 
van, aki most iratkozott fel első al-
kalommal az érettségi vizsgára, de 
vannak olyanok, akiket a korábbi 
vizsgákon elvágtak egy vagy több 
tantárgyból is.

Optimisták a vizsgázók 
és a tanárok is

A próbaérettségi tanulságait le-
vonva mindenki azt reméli, az 
érettségi vizsgára még jobban fel-
készültek a diákok – válaszolta 
a Székelyhonnak Mátéfi  István, 
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Elméleti Líceum igazgatója, aki 
szerint bár a tanulók és a tanárok 
is derűlátók, ami az eredményeket 
illeti, azért félelmeik is vannak, hi-
szen hosszú volt az online oktatás, 

az érettségi anyag pedig nagy és 
egymásra épül. „Nem kellett volna 
annyira izgulni, nem volt egyálta-
lán nehéz” – válaszolták többen is 
a Bolyaiból kijövő érettségizők kö-
zül. Lăcătuș Levente Sándor, a Re-
formátus Kollégium XII. Béta osz-
tályának végzőse érdeklődésünkre 
elmondta, tartottak a románvizs-
gától, hogy nehéz lesz, de megle-
petésükre, nem volt az. Az egyik 
tétel még egyezett is azzal, amit a 
próbaérettségire kaptak. Hasonló-
an vélekedett Barát Áron és Vaida 
Kinga is, akik meglepődtek, hogy 
„csak ezt” kapták, kár volt ideges-
kedni, mondták a Székelyhonnak.

Lăcătuș Levente Sándor 
(szemben) szerint minden 
rendben ment
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

„A 275 év magáért beszél, hiszen 
azon kevés vidéki iskolák közé tar-
tozunk, amelyek hagyományai-

kat, a keresztény értékeket, 
a magyarságukat mindig 
fontosnak tartották. Ez ad 
okot a megmaradásra ma 
is” – jelentette ki az ün-
nepségen Farkas Ildikó, az 
intézet aligazgatója. Feke-
te-Bartos Kinga igazgató 
úgy fogalmazott, az iskola 

léte szorosan összefűződik a 
helyi közösséggel, ezekből az élmé-
nyekből, érzésekből és emlékekből 
fonódik össze az intézmény történe-

tének egy része. Köszönetet mondott 
mindazoknak, akik az elmúlt évszá-
zadokban egyengették az iskola sor-
sát, küzdve, áldozatokat hozva ezért, 
és akik az oktatásban látták a jövőt, 
a felemelkedés lehetőségét. Lőrincz 
Csaba polgármester, aki maga is az 
intézmény padjai között tanult, el-
mondta, nagyon hálás a diákéveiért. 
„Én, volt mártonffi  sként a mai napig 
táplálkozom a tanításokból és az 
élményekből, ezért büszkén mond-
hatom, hogy ide jártam” – fogalma-
zott. Márton Adél tanfelügyelő arról 
beszélt, hogy sok idő egy iskola éle-
tében a 275 év, hiszen a padok között 
nemcsak a szükséges tudást szerez-
hették meg a diákok, de az élmények 
és a megkötött barátságok révén a 
szülőföld szeretete is beléjük ivódott. 

Kiadványokkal ünnepeltek

Az ünnepségen jelen volt Szász 
Zoltán, a Romániai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének (RMPSZ) 
udvarhelyszéki elnöke is, aki hang-
súlyozta, hogy a történelem legnehe-
zebb korszakaiban is a templom és 
az iskola jelentette a megtartó erőt. 
Rámutatott, a kultúra megőrzésében 
és az eszmei értékek továbbadásá-
ban nagy szerepük van az oktatók-
nak és intézményvezetőknek, ezért 
köszönetet kell mondania a fára-
dozásaikért. Az iskola történetéről 
Demeter Csanád történész, illetve 
Koncsag László plébános közremű-
ködésével két kiadvány is készült, 
melyekből egyebek mellett megtud-

hatjuk, miért változott meg az ere-
detileg Márton Jánosnak keresztelt 
plébános családneve. Az eseményen 
Haáz Sándor, a Szentegyházi Gyer-
mekfi lharmónia vezetője is köszön-

tötte a jelenlévőket, valamint okle-
veleket adott át azoknak a nyugdíjas 
tanároknak, akik sokat tettek az in-
tézetért. Az ünnepséget a gyerekek 
előadásai tették színesebbé.

Kétszázhetvenöt éves a szentegyházi általános iskola
• A hagyományokat, a keresztény értékeket és ma-
gyarságunkat is őrizte az elmúlt 275 évben a szentegy-
házi Mártonffi János Általános Iskola, ahol jubileumi 
ünnepséget tartottak vasárnap.

Fekete-Bartos Kinga igazgató Bodó 
Levente nyugalmazott tanárnak az iskola 
történetéről szóló kiadványokat adja át
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Kár volt annyira izgulni
Román nyelv és irodalomból érettségiztek hétfőn




