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M aros megye 19 érettségi 
központjában a keddi 
vizsgákra feliratkozott 

3155 diák közül 3041 jelent meg. 
A tanfelügyelőség közleménye 
szerint egy személyt kizártak, 
mert megpróbált másolni. Ő a 
következő két érettségin nem je-
lenhet meg. Hargita megyében, 
ahol 22 vizsgaközpont működik, 
a keddi napra 1974-en iratkoztak 
fel, de közülük 73-an hiányoztak, 
tudtuk meg Sipos István szakfel-
ügyelőtől, aki a Székelyhonnak 
azt is elmondta, hogy valamennyi 
központtal tartották a kapcsola-
tot, és sehol nem történt semmi 
rendkívüli.

A humán szakon végzetteknek 
történelemből három tételt kellett 
megoldaniuk a rendelkezésükre 
álló három óra alatt. Az első tétel 
Románia 1848-as múltjára vonat-
kozott, a Jászvásáron (Iași) kirob-
bant forradalmat és az ahhoz kötő-
dő eseményeket kellett értékelni. A 
második az 1948 körüli viszonyok-
ra, míg a harmadik tétel a közép-
korra vonatkozott, a román fejede-
lemségek 14. és 15. századi szerepét 
taglalta a nemzetközi események 
tükrében. A Bolyai Farkas Elméle-
ti Gimnázium kapuján kijövő diá-
koknak megoszlott a véleményük, 
egyesek nem tartották nehéznek, 
mások viszont úgy fogalmaztak, 
hogy nagyon nehéz volt.

Különböző feladatok 
matematikából

A reál szakos diákok matematiká-
ból érettségiztek. A matematika- 
informatika, a természettudomány, 
a technológia és a pedagógia sza-
kos vizsgázók azonban más-más 
tételeket kaptak. Ahogy Mátéfi  Ist-
ván, a Bolyai igazgatója a Székely-
honnak elmondta, az a vélemény 
alakult ki, hogy azoknak, akik tör-
ténelemből vizsgáztak, könnyebb 
egy 6-os osztályzatot elérni, 
hiszen a kérdés szövege 
már használható informá-
ciókat tartalmaz, míg a 
„matekeseknek” meg kell 
oldaniuk jó néhány felada-
tot ahhoz, hogy 6-ost kap-
janak. A tételek egyenként 
30 pontot érnek, 10 pontot pedig hi-
vatalból kapnak dolgozatukra a di-
ákok. Szerdán a szaknak megfelelő 
választható tantárgyból mérik fel 
tudásukat az érettségizők. Választ-
hatnak a földrajz, logika, lélektan, 
közgazdaságtan, szociológia, fi lo-
zófi a, kémia, biológia, fi zika és in-
formatika között. Megoszlott a vizsgázók vélemé-

nye a tételek nehézségéről
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Múlt hét csütörtökén döntött a 
kormány arról, hogy a járvány-

helyzet által hátrányosan érintett 
szarvasmarhatartó ágazat számára 
állami Covid-támogatást biztosít, 
az akkor elfogadott rendelet hétfőn 
megjelent a Hivatalos Közlönyben, 
így keddtől már igényelhetővé vált a 
járványsegély. Noha a gazdák – ál-
lattartók, területtulajdonosok, föld-
művelők – múlt év őszén is igényel-
hettek járványsegélyt, ez egy teljesen 
más Covid-támogatás, amit csak a 
szarvasmarhatartók kérelmezhetnek 
augusztus 9-éig – mondta el megke-
resésünkre Haschi András, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Intervenciós 
és Kifi zetési Ügynökség (APIA) veze-
tője. Már nem a 2013-as referenciaév-
ben meglévő állatállományuk alapján 
kapják meg a támogatást – legutóbb 
idén tavasszal állatonként egy eurót 
kaptak a jogosultak –, hanem a 2021. 
január 31-én meglévő állatállomá-
nyuk, illetve a januárban értékesített 
tejmennyiség alapján – hangsúlyozta 
a megyei APIA vezetője. Kérdésünkre 
hozzáfűzte, a referenciaév aktualizá-
lása igazságosabbá teszi a támogatás 
megítélését, hiszen van olyan gazda, 
akinek akkor száz állata volt, most vi-
szont csak egy-kettő van, mégis száz 
példányra kapott támogatást.

Kik kérelmezhetik?

A járványsegélyt azok a gazdák ké-
relmezhetik, akiknek legkevesebb 
három, legalább 16 hónapos szarvas-
marhájuk van. Ha azonban ez a fel-
tétel teljesül, akkor a hét hónaposnál 
idősebb borjakra is kap támogatást a 
jogosult. A juttatás értéke 142 lej ál-
latonként. A januárban értékesített 
tejmennyiség alapján is kapnak támo-
gatást a gazdák, ennek értéke 232,3 lej 

tonnánként. Ezt azonban csak akkor 
kapja meg az igénylő, ha az állatok 
után járó támogatást is kérte. 

Hargita megyében 5200 potenci-
ális jogosultat, azaz szarvasmarha-
tartót, tejtermelőt tart számon a me-
gyei mezőgazdasági intervenciós és 
kifi zetési ügynökség. „Az igénylést 
úgy szerveztük meg, hogy minden-
ki a saját településén rendezheti ezt, 
az állatorvosnál, a szarvasmarha-
tartó egyesületnél, a polgármesteri 
hivatalban, ahol a támogatáskérel-
mezéseket szokták intézni – ez te-
lepülésenként változik. Augusztus 
9-éig tart az igénylési időszak, tehát 
harminc munkanapon keresztül fo-
gadjuk a támogatási kérése-
ket. Az igénylés banálisan 
egyszerű, egy természetes 
személynek három papírra 
van szüksége: a személy-
azonossági igazolványá-
ra, a bankigazolásra és az 
állatorvosi igazolásra. És 
természetesen ki kell tölt-
sék a támogatási kérést” – vázolta az 
igényléshez szükséges tudnivalókat 
Haschi András. A támogatási feltéte-
lek szerint egyébként a természetes 
személyek mellett jogi személyek, 
egyéni vagy családi vállalkozásban 
tevékenykedő jogosultak is kérelmez-
hetik a Covid- támogatást. 

• Már igényelhetik a szarvasmarhatartó gazdák azt a Covid- 
támogatást, amelyet a minap, sürgősségi kormányrende-
letben hagyott jóvá a kabinet. Hargita megyében az érintett 
több ezer gazdának a települést sem kell elhagynia a támo-
gatás igényléséhez, a kérelmezés pedig nagyon egyszerű.

A szaktárca kedden 10 órakor 
tette közzé az eredményeket 

az evaluare.edu.ro honlapon. A 
vizsgára feliratkozott 131 179 ta-
nuló közül 123 122-en jelentek meg 
a tudásfelmérőn, ami 93,9%-os 
részvételi arányt jelent. A 123 122 
vizsgázó közül 94 526-an értek el 
5-ös vagy ennél magasabb átlagot. 
120 tanuló színtízesre vizsgázott. 

Román nyelv és irodalomból 103 
684 vizsgázó (83,9%) kapott lega-
lább 5-öst, és 467 diák dolgozatát 
értékelték 10-esre. Matematikából 
83 058 jelentkező (67,4%) kapott 
átmenő jegyet, közülük 1439-en 
tízesre vizsgáztak. Anyanyelvből 
7619 vizsgázó szerzett legalább 
5-öst, 123 dolgozatot tízesre érté-
keltek – mutat rá közleményében 

a szaktárca. Országos szinten öt 
tanulót zártak ki a vizsgákról csa-
lási kísérlet miatt. Az eredménye-
ket idén is név nélkül tették közzé. 
Az óvásokat kedden 16 és 19 óra 
között, illetve szerdán 8 és 12 óra 
között fogadják, elektronikus úton 
is – tudósított az Agerpres. Az óvá-
sok elbírálása utáni végleges ered-
ményeket július 4-én, szombaton 
ismertetik. Július 5-e és 12-e között 
tartanak egy második szessziót, 
hogy esélyt adjanak a vizsgázásra 
azoknak a nyolcadik osztályt vég-
zett tanulóknak is, akik az elsőn 
nem tudtak részt venni, akár azért, 
mert karanténban voltak, akár 
más, orvosi igazolással alátámasz-
tott okból. Erre a szesszióra július 
2-áig lehet feliratkozni. 

Székelyföldi helyzet

Maros megyében a képességvizs-
gán részt vett diákok 73,5 százalé-
ka érte el az 5-ös jegyet, és egyet-
lenegy olyan, román tannyelvű 
osztályban tanuló végzős volt, aki 
románból és matematikából is tö-
kéletesen tudta a feladatokat és 
két 10-es kapott. Román nyelvből 
összesen 10-en érték el a maximá-
lis pontszámot, magyar nyelvből 
ketten, míg a német anyanyelvű-
ek közül szintén ketten vizsgáztak 
10-esre. Matematikából tíz diák 
tudta tökéletesen mindenik fela-
datot, így 10-est érdemelt. Ami az 
átmenési arányokat illeti, matema-
tikából a vizsgázók csupán 62 szá-
zaléka kapta meg az ötös jegyet, 

magyar, illetve román nyelv és iro-
dalomból jobban teljesítettek. 

Hargita megyében 2523-an vizs-
gáztak az elmúlt héten, és közülük 
75,86 százalék érte el legalább az ötös 
jegyet minden tantárgyból. Egyetlen 
tiszta tízes jegyet érdemlő tanuló sem 
volt. De románból egy végzős, mate-
matikából nyolc vizsgázó, míg ma-
gyar nyelv és irodalomból 19 tanuló 
érte el a 10-est. A jegyek alapján a ro-
mán nyelv és irodalom tétel bizonyult 
nehéznek a legtöbb diák számára, 
itt az átmenési arány csupán 55,26 
százalék. A magyar jóval kevesebb 
diáknak okozott fejtörést, itt a meg-
jelentek 95,77 százaléka megkapta az 
ötös jegyet. Matematikából a diákok 
69 százaléka érte el az átmenőnek 
számító 5-öst. (Simon Virág)

Képességfelmérő: közzétették az összesített eredményeket
• A nyolcadik osztályt végzettek országos képesség-
felmérő vizsgáján részt vett 123 122 tanuló közül 94 
526-an értek el 5-ös vagy ennél magasabb átlagot; 
ez 76,80 százalékos aránynak felel meg, ami enyhén 
magasabb a tavaly jegyzett 76,10 százaléknál – derül 
ki az oktatási minisztérium honlapján közzétett össze-
sített eredményekből.

• Második napjához érkezett kedden az idei érett-
ségi, a diákok a profiljuknak megfelelően a kötelező 
tantárgyból írták a vizsgadolgozatukat. A reál szako-
sok matematikából, a humán szakosok történelemből 
vizsgáztak. A nehézséget illetően megoszlanak a 
vélemények.

225,5 millió lej

Az állam összesen 225,5 
millió lejt különített el a Covid- 
támogatások finanszírozá-
sára, ebből 182,7 millió lejt a 
szarvasmarhákra járó juttatá-
sokra, 42,8 millió lejt pedig a 
tejmennyiségre járó támoga-
tásokra szánnak. A vonatkozó 
jogszabály szerint a járványse-
gélyeket év végéig átutalják a 
jogosultak bankszámláira.

Túl a második próbán
Matematikából és történelemből érettségiztek kedden

Covid-támogatás gazdáknak




