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Területi lebontásban a Kolozs 
megyei iskolákban volt a leg-
magasabb az átmenési arány az 
idei érettségi vizsgán, Hargita 
megye a rangsor végén „kullog”. 
Országos szinten az óvások előtti 
eredmények szerint a vizsgá-
zók 67,8 százalékának sikerült 
az érettségije, ami csaknem 5 
százalékos növekedést jelent az 
egy évvel ezelőtti 62,9 százalékos 
eredményhez képest.

 » MUNKATÁRSAINKTÓL

K özzétették tegnap az érettségi 
vizsga eredményeit a Bacalau-
reat.edu.ro honlapon. A hiva-

talos tájékoztatás szerint a 126 999 
érettségiző közül 86 120-an vizsgáz-
tak sikeresen. Ez azt jelenti, hogy az 
óvások előtti eredmények szerint a 
vizsgázók 67,8 százalékának sikerült 
az érettségije, ami csaknem 5 száza-
lékos növekedést jelent az egy évvel 
ezelőtti 62,9 százalékos eredményhez 
képest. Az idén végzettek körében a 
sikeresen érettségizők aránya eléri a 
73,9 százalékot az egy évvel korábbi 
71,4 százalék után. A korábbi évfo-
lyamok végzősei közül pedig 27,6 
százalék érettségizett sikeresen (egy 
évvel korábban 25 százalék volt az 
arány). 112 színtízes átlagot regiszt-
ráltak – a tavaly ez a szám az óvások 
előtt 232 volt. Román nyelv és iroda-
lomból   1351 diák vizsgázott 10-esre, 
anyanyelv és irodalomból 263-an, a 
profi lnak megfelelő kötelező tantárgy 
estében matematikából 948, történe-
lemből 1766 tízes osztályzatú dolgo-
zat született, a profi lnak megfelelő 
választott tantárgyból pedig 7196.

Kolozs megye élen jár
Területi lebontásban a Kolozs me-
gyei iskolákban volt a legmagasabb 
az átmenési arány az idei érettségi 
vizsgán – közölte az oktatási mi-
nisztérium. Erdélyi szinten Hargita 
megyében születtek a leggyengébb 
eredmények. A szaktárca által köz-

zétett térkép szerint országosan a 
leggyengébb eredmények a Bukarest 
melletti Ilfov megyében születtek, 
itt csupán a vizsgázók 41,6 százalé-
ka kapott átmenő jegyet. A rangsor 
egyébként csak az idén végzettekre 
vonatkozik, az előző évfolyamok 
végzettjeit nem veszi fi gyelembe. Or-
szágos szinten Kolozs megye vezeti a 
listát, a közép-erdélyi megyében az 
idén végzettek 84,1 százaléka szer-
zett érettségi diplomát.

80 százalék fölötti átmenési arányt 
regisztráltak még Galac, Iași, Bákó, 
Szeben és Brăila megyében, illetve 
Bukarestben, ahol a 4-es körzetben 
születtek a legjobb eredmények, a 
vizsgázók 84 százaléka vette az aka-
dályt. Az erdélyi megyék többségé-
ben az idén végzettek több mint 70 
százaléka szerzett átmenő jegyet: 
Brassó (79,8%), Fehér (77,1%), Te-
mes (73,9%), Bihar (73,5%), Hunyad 
(72,1%), Máramaros (71,7%), Beszter-
ce-Naszód (71,1%), Szilágy (70,6%), 
Maros (70,1%). Néhány megyében 70 
százalék alatti az átmenő végzősök 
aránya: Arad megyében 69,7, Szat-
már megyében 68,9, Kovászna me-
gyében 67,8 százalékos.

Hargita a végén kullog
A legalacsonyabb átlagot Hargita me-
gye produkálta, itt az érettségizők alig 
több mint fele, 56,4 százaléka szerzett 
diplomát. Az átlag még rosszabb, ha 
az összesített idei eredményeket néz-
zük: az idei és a korábbi évfolyamok 
idén vizsgázó diákjai csupán 51,6 

százalékának sikerült az érettségije, 
és nem volt tízes átlag idén – tudtuk 
meg Sipos Istvántól, a Hargita megyei 
érettségi bizottság alelnökétől. Az 
elmúlt években végzettek esetében 
idén csak 21,25 százalékos az átme-
nési arány. Tavaly 55,43 százalékos 
volt az átmenés – minden évfolyamot 
beleszámítva – Hargita megyében az 
óvások leadása előtt, tehát idén közel 
négy százalékkal alacsonyabb az át-
menési arány a megyében.

Maros megyében idén az érettsé-
gizők 63,8 százalékának sikerült a zá-
róvizsgája, négy százalékkal többnek, 
mint tavaly, amikor 59,75 százalékos 
volt az átmenési arány. Az idei végző-
sök közül a diákok 70,1 százalékának 
sikerült az érettségije. Székelyföldön 
egy diáknak sikerült színtízest elérnie 
az érettségin, aki a marosvásárhelyi 
Unirea Főgimnáziumban végzett. 
Kovászna megyében az érettségizők 
61,72 százaléka vette sikerrel az érett-
ségit, ez is valamivel jobb eredmény 
a tavalyhoz képest, amikor 60,89 
százalékos volt az átmenési arány az 
óvások előtt. Az idei végzősök 67,78 
százaléka ment át az érettségin – kö-
zölte az adatokat Kiss Imre, Kovászna 
megye főtanfelügyelője.

Nehéz a románvizsga
A legtöbb magyar ajkú diák román 
nyelv és irodalomból nem kapott 
átmenőjegyet Székelyföldön. Ko-
vászna megyében például a magyar 
vizsgázók közül 346 magyar tagoza-
tos bukottból 211 diák – 61 százalé-
kuk – csak román nyelv és irodalom-
ból nem írta meg az ötös átmenőt, a 
többi tantárgyból ötös fölötti jegyet 
kapott. Míg a román tagozaton csak 
öt százalékuk nem írta meg az ötöst 
románból – számolt be a részletekről 
megkeresésünkre Kiss Imre.

Mint ismeretes, a sikeres érettségi 
feltétele a 6-os átlag, illetve a lega-
lább 5-ös jegy megszerzése minden 
vizsgatárgyból. Az eredményeket 
idén is név nélkül közölték. Az óvá-
sokat tegnap lehetett benyújtani, 
elektronikus úton is. A fellebbezések 
elbírálása utáni végleges eredmé-
nyeket pénteken ismertetik.
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Javulás az idei érettségin

 Erdélyi tudósítások 2021. július 6.
kedd

Számszerűsített
korrupció

Hol vannak már azok a régi (szép?) idők, amikor ma-
gas rangú politikusok – kormányfők, miniszterek, 
honatyák, vezető beosztású önkormányzati képvi-
selők – adták egymásnak a kilincset az országos 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) székházaiban? 
Amikor neves közéleti személyiségeket bilincsre 
verve szállítottak a nyomozó hatóság bukaresti 
központi irodájába, ahol újságírók hada, kamerák 
kereszttüze fogadta a meggyanúsítottakat, akik 
fölött jóformán azonnal pálcát tört a közvélemény. 
Nem számított, ha aztán évekkel később esetleg 
felmentő ítélet született néhány, csúszópénz elfo-
gadásával megvádolt esetében, ezzel már a kutya 
se törődött, a nyilvánosság „megkapta a magáét”. 
A több mint másfél évtizeddel ezelőtt elkezdődött 
romániai korrupcióellenes hadjárat hatalmas lavi-
naként söpört el mindent és mindenkit maga előtt, 
hosszú ideig ez tematizálta a közéletet, az élet-
színvonal, az infl áció vagy a drágulás már kevésbé.

Na és hol tartunk 2021-ben, amikorra jelen-
tősen alábbhagyott a korábbi hadjárat elánja, és 
alig beszélünk róla? Pontosabban hová jutottunk 
a nagy korrupcióellenes leszámolással, milyen 
mértékben történt meg a romániai társadalom 
annyira várt megtisztulása? A kérdést nem köny-
nyű megválaszolni, hiszen bármennyire is szület-
nek rendszeresen felmérések, barométerek, ún. 
érzékelési indexek, a korrupció mértékét nehe-
zen lehet számszerűsíteni, rangsorolni. Persze, 
kapunk ilyen jellegű kapaszkodókat is. Például a 
DNA vezetője által nemrég ismertetett beszámo-
ló szerint az elmúlt hat esztendő alatt 1 milliárd 
euró értékben adtak és kaptak kenőpénzt Romá-
niában, bizonyos gyanúsítottak pedig nagyobb 
vagyonnal rendelkeznek, mint a korrupcióellenes 
ügyészség éves költségvetése (ami 2020-ban 
mintegy 40 millió euróra rúgott). A tavaly a DNA 
által összeállított vádiratok ügyében kihirdetett 
végleges bírósági ítéletek ugyanakkor 105 millió 
euró értékű vagyon elkobzásáról is rendelkeztek. 
De vannak uniós szinten közzétett statisztikák is, 
amelyek szerint az EU-ban 904 milliárd, ezen be-
lül Romániában 38,6 milliárd euró veszteség ke-
letkezik évente a korrupciós, vagy a jelenséggel 
összefüggő bűncselekmények miatt. Mármost 
jöhet a számolgatás, hogy ezekből az összegek-
ből hány kilométernyi autópályára, gáz-, víz- és 
csatornahálózatra, kórházra, iskolára futná, min-
den bizonnyal rohamléptekben bővülne az infra-
struktúra.

A száraz, sok esetben becsléseken alapuló ada-
tokon túlmenően azonban a korrupció mértékének, 
egy ország korruptságának igazi fokmérője maga a 
társadalom közérzete. Nagy kérdés, mit gondol a 
legendás hazai korrupcióról a romániai lakosság, 
érzi-e a jelenség visszaszorulását, az önmegtisztu-
lási folyamatot a megannyi bilincscsörgés, a szám-
talan elítélt politikus jellemezte korrupcióellenes 
küzdelem közepette. Merthogy a nagykorrupció 
leverése – legalábbis annak kísérlete – nem min-
den, az a jéghegy csúcsa csupán, a jelenség alsó 
szinten, a vékonyabb borítékokkal kezdődik. E 
téren nem jó jel, hogy a romániai társadalom úgy 
érzékeli: a koronavírus-járvány fokozta a korrupci-
ót, és nagyon sokan csak kenőpénz árán jutottak 
hozzá különböző egészségügyi szolgáltatáshoz. 
Az igazán lényeges tehát, hogy mit gondolnak az 
emberek a korrupcióról, hogyan viszonyulnak a je-
lenséghez, igénylik-e azt, hogy mindenki kizárólag 
érdemei szerint jusson álláshoz, tisztséghez, és ne 
legyenek olyanok, akik megvásárolnak maguknak 
pozíciót, előnyt, bármit. Merthogy egy rokoni, po-
litikai alapon vagy anyagi juttatás fejében zsíros 
álláshoz juttatott tisztségviselő vitathatatlanul jól 
jár az így megszerzett állással, ettől azonban még 
nem válik kompetenssé, így a vízügyi igazgatóság-
hoz beejtőernyőzött pincérnő hozzá nem értése 
– lásd mondjuk az elmúlt időszak viharai nyomán 
levonult árhullámot – adott esetben katasztrófá-
hoz vezethet, nem beszélve az állami költségvetés 
számára okozott veszteségekről. Tehát így is, úgy 
is a mi kárunkra, valamennyiünk zsebére megy.
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Jegyosztás. A fellebbezések elbírálása utáni végleges eredményeket pénteken ismertetik

 » A legtöbb magyar ajkú 
diák román nyelv és iroda-
lomból nem kapott átmenő-
jegyet Székelyföldön. Ko-
vászna megyében például a 
magyar vizsgázók közül 346 
magyar tagozatos bukottból 
211 diák – 61 százalékuk – 
csak román nyelv és iroda-
lomból nem írta meg az ötös 
átmenőt, a többi tantárgyból 
ötös fölötti jegyet kapott. 




