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• A szerda volt az a 
nap, amikor a legtöbb 
tantárgyból érett-
ségiztek a diákok. A 
szaknak megfelelő-
en a földrajz, logika, 
lélektan, közgazda-
ságtan, szociológia, 
filozófia, kémia, bioló-
gia, fizika és informa-
tika tantárgyak közül 
lehetett választani.

A N T A L  E R I K A

A z általunk megkérdezett di-
ákok közül a reál szakosok a 

biológiát és az informatikát részesí-
tették előnyben, míg a humán sza-
kosok inkább a földrajzot tartották 
megtanulhatóbbnak. A választás 
természetesen attól is függött, hogy 

ki hol szeretné folytatni a 
tanulást, melyik egyetemre 
készül. A szerdai vizsgákra 
Hargita megyében 1967-en 
iratkoztak fel, de közülük 
nem jelent meg mindenki, 

összesen 1910-en voltak ott – 
tájékoztatott Sipos István, az érett-
ségi vizsgabizottság elnöke. Maros 
megyében a 3172 feliratkozottból 
3050 jelent meg reggel a vizsgán. 
Sabin-Gavril Pășcan főtanfelügyelő 
tájékoztatása szerint Maros megyé-
ben két diákot zártak ki a vizsgák-
ról csalás miatt.

Megszólalt a telefon

A gyergyószentmiklósi Salamon 
Ernő Gimnázium végzősei számára 
rendszeresen tartottak felkészítőt, 
amikor nem lehetett személyesen, 
akkor online, aztán az iskolában 
– válaszolta érdeklődésünkre La-
katos Mihály iskolaigazgató. Azt is 
kifejtette a Székelyhonnak, hogy a 
próbaérettségi általában ráébresz-
ti a diákokat a hiányosságaikra, 
és akik igazából szeretnének jó 
eredményt elérni, komolyan hoz-
zálátnak a felkészüléshez. „Amit 

lehetett, megtettünk, a tanárok is, 
a diákok is, bízunk benne, hogy 
jó eredményeket érünk el” – fűzte 
hozzá az igazgató, aki még nem tud-
ta, hogy az egyik diákjuknak meg-
szólalt a telefonja, ezért ki is zárták 
a vizsgáról.

Hármasforgóban 
a nyárádszeredaiak

A szovátai vizsgaközpontban vizs-
gáztak a nyárádszeredai végzősök. 
Ahogy Fülöp László, a Bocskai Ist-
ván Elméleti Líceum igazgatója a 

Székelyhonnak elmondta, minden 
évben máshol vizsgáznak a diá-
kok, úgynevezett hármasforgóval 
változik a helyszín: Nyárádszere-
da, Erdőszentgyörgy és Szováta 
között. Az igazgató arról tájékoz-
tatott, hogy tudomása szerint min-
den rendben ment eddig, a humán 
szakosok zöme földrajzból, míg a 
reál osztály végzettjei biológiából 
vizsgáztak. Az idei végzettek kö-
zül mintegy negyvenen iratkoztak 
fel az érettségire, az előző évekből 
pedig harmincan – tudtuk meg 
Fülöp Lászlótól, aki kifejezte re-

ményét, hogy minél többüknek 
fog sikerülni a vizsgája. A nyá-
rádszeredai diákok leginkább a 
román- és a matematikavizsgától 
tartottak, majd az eredményhir-
detésnél kiderül, volt-e alapja a 
félelmüknek. Ma lesz az érettsé-
gi utolsó megmérettetése, a szé-
kelyföldi diákok magyar nyelv és 
irodalomból vizsgáznak. Az első 
eredményeket július 5-én, hétfőn 
12 órakor közlik, aznap estig lehet 
majd megfellebbezni a jegyeket.  

Koronahatás: időutazáson az idegenforgalom

Volt egy kis izgalom, de nem 
annyi, mint a románvizsga előtt
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• A 80-as évek szint-
jére zuhant a nemzet-
közi turizmus, a koro-
navírus elleni oltások 
hoznak némi lendüle-
tet az idei év második 
felében, ám nem lesz 
gyors a helyreállás, 
2023 előtt biztosan 
nem áll vissza a pan-
démia előtti állapot.

B Á L I N T  E S Z T E R

Néhány nyugati piacot leszámít-
va idén is a tavalyi szinten fog 

stagnálni a külföldi turisták száma, 
ami akár 2400 milliárd dolláros 
kárt is okozhat a világ idegenfor-
galmának – derül ki az ENSZ által 

szerdán közzétett elemzésből. Az 
ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési 
Konferenciája (UNCTAD) és a Tu-
risztikai Világszervezet (UNWTO) 
által készített jelentés is hangsú-
lyozza, hogy a koronavírus elleni 
oltás és a Covid-igazolványok élet-
fontossággal bírnak a nemzetközi 
turizmusba vetett bizalom helyre-
állításában, hiszen az idegenfor-
galom jelentős bevételeket generál 
számos országnak. Példaként a kis 
szigetországokat emelik ki, amelyek 
esetében a turizmusra épül a mun-
kaerőpiac is.

Jelentős bevételkiesés

Az elemzés emlékeztet, hogy 2020-
ban a külföldi turisták érkezése 73 
százalékkal zuhant meg a 2019-es 
szinthez mérten, ami 2400 milliárd 
dolláros kiesést jelent az idegenfor-
galomban és az azzal kapcsolatban 
álló gazdasági ágazatokban. „A 
kilátások az idei évre sem jobbak. 
Az első három hónap ismét gyenge 

volt, nemigen utaztak az emberek. 
A várakozások szerint az év máso-
dik felében lehet valamilyen szintű 
fellendülés, legalábbis Észak-Ame-
rikában és Európában” – idézte a 
Reuters hírügynökség Ralf Peterst, 
az UNCTAD elemzéseket készítő 
osztályának igazgatóját, aki egyér-
telműen úgy gondolja, hogy az oltá-
soknak köszönhető a fellendülés. Az 

ENSZ elemzése szerint a 2021-es év-
ben három forgatókönyv valószínű, 
amelyek szerint a külföldi turisták 
érkezése 60 és 75 százalék közötti 
visszaesést fog mutatni a koronaví-
rus-világjárvány begyűrűzése előt-
ti szinthez képest, ez pedig 1700 és 
2400 milliárd dollár közötti veszte-
séget generál majd. „A nemzetközi 
turizmus terén a 30 évvel ezelőtti 

szinten vagyunk, vagyis gyakorla-
tilag visszatértünk a 80-as évekbe… 
Nagyon sok munkahely van veszély-
ben” – kongatta meg a vészharan-
got Zoritsa Urosevic, az UNWTO 
képviselője, aki szerint a 2019-es 
eredményeket csak 2023 után tudja 
produkálni a nemzetközi tu-
rizmus. Sandra Carvao, a 
Turisztikai Világszervezet 
elemzéseket készítő osztá-
lyának igazgatója ugyan-
akkor azt mondja, eltérő 
lesz a fellendülés a külön-
böző régiókban, a különböző 
országokban. Meglátása szerint az 
Európai Unióban csütörtöktől be-
vezetett digitális Covid-igazolvány 
jelenti mostanáig az egyetlen kísér-
letet az idegenforgalom regionális 
összehangolására.

Rányomta bélyegét a világjárvány     
a nemzetközi turizmusra
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A legtöbb tantárgyból vizsgáztak
Folytatódik a megmérettetés az érettségizők számára




