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Vége a várakozás időszakának
Közzétették a középiskolai bejutási eredményeket
• Országszerte a di-
ákok 98,5 százaléka 
bejutott valamely ál-
tala megjelölt közép-
iskolai helyre. Maros 
megyében főleg a 
kisebb városok isko-
láinak természettu-
domány és filológia 
osztályaiban ma-
radtak meg helyek. 
Hargita megyében 
62 diák nem jutott be 
egyetlen középisko-
lába sem.

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

O rszágszerte 89 983 diák – a 
jelentkezők 98,54 százaléka 
– jutott be valamely általa 

megjelölt középiskolai helyre a szá-
mítógépes elosztás első szakaszát 

követően. Több mint 57 ezer 
diák elméleti osztályba, 32 
ezer tanuló pedig szakisko-
lai helyre jutott be. Átlago-
san diákonként 19 középis-
kolai helyet jelöltek be, és 
a tanulók hatvan százaléka 

bejutott az általa elsőként 
megjelölt helyre. 1332 diák nem ju-
tott be egy líceumi osztályba sem, 

mert nem jelölt meg elég helyet, ők 
az elosztás második szakaszában 
pályázhatnak a megmaradt helyek 
valamelyikére, amire július 29-e és 
augusztus 5-e között kerül sor.

Maros megyei helyzet

Maros megyében összesen 2772 
középiskolai helyet hirdettek meg, 
és 2540 gyerek jutott be valamely 
középiskolai helyre az első elosztás 
után. A szovátai Domokos Kázmér 

iskola matematika-informatika osz-
tályában nyolc hely maradt üresen, 
a marosludasi középiskola magyar 
tagozatának természettudomány 
osztályában szintén nyolc hely, 
Nyárádszeredában a Bocskai Ist-
ván középiskolában 14 hely maradt 
betöltetlenül a természettudomány 
szakon és 13 hely a fi lológia szakon, 
Segesváron a Mircea Eliade iskolá-
ban hat hely, Szászrégenben a Petru 
Maior iskolában pedig három hely 
maradt üresen – mindkét taninté-

zetben a természettudomány sza-
kon. Továbbá Erdőszentgyörgyön a 
Szent György Iskolaközpontban hat 
hely maradt betöltetlenül a fi lológi-
án – tudtuk meg Illés Ildikótól, Ma-
ros megye helyettes főtanfelügye-
lőjétől. Összesen 324 középiskolai 

hely maradt üresen Maros megyé-
ben a számítógépes elosztás első 
szakasza után, de ezeken kívül a 
szakiskolákban is vannak még he-
lyek – tette hozzá a főtanfelügye-
lő-helyettes.

„Idén alacsonyabbak voltak a 
bejutási átlagok, a Bolyai Farkas 
Gimnázium esetében például idén 
8,05 volt az utolsó bejutási átlag, 
tavaly 8,51 volt az utolsó bejutó át-
laga. A nagy gond az, hogy inkább 
a megyeközpont iskoláiban teltek 
fel a helyek, mivel alacsonyabbak 
voltak az idei jegyek, és sok betöl-
tetlen hely maradt a kisebb városok 
iskoláiban” – fejtette ki Illés Ildikó.

Hargita megyei adatok

Hargita megyében 62 diák nem 
jutott be egyetlen középiskolá-
ba sem, ők a következő elosztási 
szakaszban pályázhatnak a meg-
maradt helyekre. Összesen 144 
betöltetlen hely maradt Hargita 
megye középiskoláiban, a legtöbb 
üres hely (tizennyolc) a korondi 
szaklíceum idegenforgalom sza-
kán maradt. Többek között maradt 
még tizenegy üres hely a csík-
szentmártoni iskolában, de a gyer-
gyóditrói szakközépiskolában és a 
szentegyházi szaklíceum idegen-
forgalmi és élelmezés szakán is 
ugyanennyi hely maradt üresen. 
Hargita megye elméleti közép-
iskoláinak, gimnáziumainak és 
főgimnáziumának osztályai feltel-
tek az első számítógépes elosztás 
után – derült ki a Hargita megyei 
tanfelügyelőség adataiból.

A megyeközpontok iskoláiban 
kevesebb, míg a kisebb városok 
tanintézeteiben jóval több hely 
maradt betöltetlenül

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     B A L O G H  O R S O L Y A

B Í R Ó  B L A N K A

M int ismeretes, tavaly, a korona-
vírus-járvány begyűrűzésekor 

fogadta el a kormány a 2020/70-
es sürgősségi kormányrendeletet, 
amely lehetővé teszi a fogyasztók-

nak, hogy a veszélyhelyzet 
megszűnéséig elhalasszák 
a földgáz- és a villanyá-
ramszámlák kifi zetését. A 
jogszabály szerint ebben 
az időszakban a szolgálta-
tóknak nincs joguk arra, 
hogy a nem fi zető ügyfe-
leknél megszüntessék a 

szolgáltatást. Ez a lehetőség 
azonban oda vezetett, hogy az 

elmúlt egy évben több mint 209 ezer 
háztartási és ipari fogyasztó nem fi -

zette ki az elhasznált energiát, a fel-
halmozott adósság meghaladja a 250 
millió lejt.

Kilencven nap haladékot 
adnának

Ezért a kormány egy újabb sürgős-
ségi rendeletet készít elő, amellyel 
megszünteti ezt a védelmet, ami 
szerint a „lekapcsolás” veszélye 
nélkül lehet halogatni a fi zetést, így 
a szolgáltatók újra eszközt kapnak 
arra, hogy behajtsák az elmaradá-
sokat. A módosítás szükségességét 
azzal indokolják, hogy a gazdaság 
magához tért, a koronavírus-járvány 
negatív hatásai csökkentek. A terve-
zet szerint az adósságot felhalmozók 
kapnak 90 nap haladékot, ami alatt 
törleszthetik adósságaikat anélkül, 
hogy megszüntessék náluk a szol-

gáltatást. Ebben az időszakban a 
szolgáltatónak és az ügyfélnek kö-
zösén kell megoldást találniuk a tar-
tozások kifi zetésére, minden esetet 
egyénileg bírálnak el, és személyre 
szabott átütemezést javasolhatnak.

„Látványos hatása volt, hogy a 
kormány a járvány kitörésekor le-
hetővé tette a fogyasztóknak, hogy 
a veszélyhelyzet megszűnéséig ha-
lasszák a villamos energia és a gáz-
számláik kiegyenlítését” – jelentette 
ki megkeresésünkre Nagy-Bege Zol-
tán, az Országos Energiaár-szabá-
lyozó Hatóság (ANRE) alelnöke. Az 
energiaár-szabályozó hatóság hely-
zetjelentést kért a kereskedőktől és 
az elosztóktól. Nagy-Bege Zoltán el-
mondása szerint két kategória van, 
általában a fogyasztó a szolgáltató-
val, a kereskedővel köt szerződést, 
ám ha ezt annak lejárta után nem 
újítja meg, vagy nem köt szerződést 

egy másik szolgáltatóval, akkor 
közvetlenül az elosztó hálózatából 
kapja az energiát. Mind a két kate-
góriából bekérték az adatokat, és 
három héttel ezelőtt 280 millió lejre 
rúgott a felhalmozott adósság. Azóta 
ez csak növekedett, tehát most már 
megközelíti a 300 millió lejt, összeg-
zett a hatóság elnöke. Hangsúlyozta, 
késlekedések, elmaradt számlák ko-
rábban is voltak, ám ez az összeg ki-

zárólag a 2020/70-es sürgősségi kor-
mányrendelet következményeként 
gyűlt fel, vagyis amiatt, hogy a cé-
gek nem bonthatják fel a szerződést, 
nem szüntethetik be a szolgáltatást.

A nem fi zetők között számszerű-
leg a lakossági fogyasztók vannak 
többen, ám az elhasznált, de ki nem 
fi zetett energiamennyiséget tekintve 
az ipari fogyasztók, a cégek vezetik 
az adósok listáját.  

Megszüntetnék a számlákat nem fizető cégek és polgárok védelmét
• Törölni készül a bukaresti kormány azt a tavaly óta 
érvényben levő kedvezményt, ami szerint a földgáz- és 
elektromosenergia-számlák fizetését következmények 
nélkül lehet halogatni. A szolgáltatóknál több mint 250 
millió lej kinnlevőség halmozódott fel a „védelem” miatt.

Nagyon sok adósság gyűlt a számlák 
nem fizetése miatt
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