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A tanári állásra pályázók csu-
pán kevesebb mint fele ért el 
7-esnél nagyobb osztályzatot 
a pedagógusok számára kiírt 
megméretésen, ami az elmúlt 
öt év legrosszabb eredménye. A 
számok Sorin Cîmpeanu oktatási 
minisztert is elkeserítették.

 » KRÓNIKA

A tanári állásra pályázók 44,47 
százaléka kapott 7-esnél na-
gyobb osztályzatot az idei 

vizsgán, amelynek eredményeit teg-
nap tették közzé a titularizare.edu.ro 
weboldalon. A végleges tanári állás 
megszerzéséhez legalább 7-es jegy-
re, a helyettes pedagógusi állások 
elfoglalásához legalább 5-ös jegyre 
van szükség. A bukaresti oktatási 

tárca közleménye szerint ez az arány 
alacsonyabb az elmúlt négy évben 
regisztrált eredményeknél: 2020-
ban ugyanis 58,66, 2019-ben 46,86, 
2018-ban 47,40, 2017-ben pedig 45,73 
százalékos volt a 7-esnél nagyobb 
vizsgaeredményt megszerzők ará-
nya. Az 5 és 6,99 közötti osztályzatot 
elérők aránya 35,49 százalék (tavaly 
27,23 százalék volt ez az arány). 130 
vizsgázó ért el 10-es osztályzatot az 
írásbeli vizsgán, és 11 014-en kaptak 
7 és 9,99 közötti jegyet. Az egyetemet 
idén végzettek 40,63 százaléka ért el 
7-esnél nagyobb osztályzatot (2020-
ban 58,38, 2019-ben 46,79, 2018-ban 
46,83, 2017-ben 43,07 százalék volt ez 
az arány).

A vizsgára összesen 34 120-an je-
lentkeztek, de csak 27 301-en jelen-
tek meg az írásbelin – számolt be 
az Agerpres. A vizsgaközpontokban 
25 059 dolgozatot osztályoztak, mivel 

2193 vizsgajelölt visszalépett szemé-
lyes vagy egészségügyi okok miatt, 
nyolcat kizártak az írásbeliről, 41 
dolgozatot pedig semmisnek nyilvá-
nított a javítóbizottság. A csalás vagy 
csalási kísérlet miatt kizárt személyek 
nem juthatnak pedagógusi álláshoz a 
2021-2022-es tanévben. Az óvásokat a 
megyei tanfelügyelőségek székhelyén 
lehet benyújtani ma 12 óráig. Az óvá-
sok elbírálása utáni végleges eredmé-
nyeket augusztus 3-án teszik közzé.

„Szomorúan közlöm, hogy nagyon 
gyengének tartom az eredményeket. 
A tanárok 20 százaléka az ötös átlag 
elérésére sem volt képes. Szintén el-
keserítő, hogy tizenöten egyest kap-
tak, akárcsak az a tény, hogy egyese-
ket csalás miatt kellett kizárni. Ezzel 
együtt gratulálok azoknak, akik tízes-
re vizsgáztak” – nyilatkozta a Digi24 
hírtelevíziónak Sorin Cîmpeanu okta-
tási miniszter.

 Erdélyi tudósítások 2021. július 28.
szerda
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AZ ELMÚLT ÖT ÉV LEGROSSZABB EREDMÉNYE AZ ÁLLÁSOKÉRT KIÍRT MEGMÉRETÉSEN

Levizsgáztak a tanárok Hurrá, nyaralunk!
De valami bűzlik

Hurrá, nyaralunk! – mondhatnánk felhőtlen vá-
rakozással, azonban ha a romániai utazásokra 
gondolunk, kiderül, nem lehetünk maradékta-
lanul derűlátóak. Ezekben a hetekben indulnak 
a legtöbben vakációzni, de mivel a koronaví-
rus-járvány miatt rengeteg bizonytalanság övez-
heti a külföldi utazásokat, és kiszámíthatatlan, 
lehet-e egyáltalán előre tervezni, szép számmal 
akadnak, akik inkább biztosra mennek: hazai tu-
ristacélpontokat választanak.

Kétségtelen, hogy rengeteg gyönyörű tája, he-
gye-völgye, folyója, sőt még tengere is van Romá-
niának – amivel bizony nem minden ország büsz-
kélkedhet. Gyakorta hallani, hogy nem is muszáj 
országhatárokon túlra vándorolnunk ahhoz, hogy 
gyönyörű természeti kincseket lássunk, hiszen 
magas sziklák, ózondús erdők, tiszta patakok 
birtokában vagyunk. Ez mind igaz lehet, azonban 
ha a valóság talaján maradunk, több tényező is 
elkedvetlenítheti a belföldi kirándulásra indu-
lókat. Ilyen például a mindent beborító szemét. 
Szinte nincs is olyan eldugott vagy kevésbé el-
dugott hely ebben az országban a Néra völgyétől 
Máramarosig, a Duna-deltától a Kazán-szorosig, 
a Székelyföldtől a moldvai kolostorokig, ahol ne 
találkozna eldobált hulladékkal az ember. Pille-
palackot sodor a csacsogó patak, sörösbádogra 
lép a magas hegycsúcsok felé igyekvő. Mi pedig 
ilyenek vagyunk: bár turistaként vágyunk a szép-
ségre, tisztaságra, mentalitásunk alapvetően 
nem változik, sokan közülünk továbbra is szeme-
telnek. És inkább külföldi célpontokra utaznak, 
hogy tisztaságot tapasztaljanak maguk körül, 
aztán az más kérdés, hogy ott is nagy ívben el-
hajítjuk a szemetet.

Aztán ott van a vendéglátás minősége. Az em-
ber sajnos nem bízhat meg abban, hogy a pén-
zéért mindig arányos minőségű szolgáltatásban 
lesz része: legyen szó szállásról vagy vendéglátó-
ipari egységben történő étkezésről. Még mindig 
rengeteg kívánnivalót hagy maga után a hazai 
vendéglátás, az élelmiszer-biztonsági és álla-
tegészségügyi felügyelők múlt héten összesen 
461 800 lej értékben szabtak ki bírságot, miután 
269 élelmiszeripari létesítményt ellenőriztek a 
román tengerparton. Az ellenőrök többek közt 
amiatt bírságoltak, hogy az élelmiszert nem tárol-
ták az előírásoknak megfelelően, a konyhákban 
nem voltak megfelelő higiéniai körülmények, 
vagy hiányoztak a termékeket kísérő állategész-
ségügyi dokumentumok, az idénymunkára fel-
vett alkalmazottak a legalapvetőbb ismeretekkel 
sem rendelkeztek az élelmiszer kezelésének sza-
bályairól. Megbírságoltak sörözőket, cukrászdá-
kat, vendéglőket, gyorséttermeket és így tovább. 
Sajnos ez a helyzetkép: nálunk mindig bűzlik va-
lami, legyen az szemét vagy szolgáltatás. Sajnos 
egyelőre nem olyanok a körülményeink, hogy ne 
vágyjunk külföldre. És ez az ország sem tesz meg 
mindent azért, hogy „megtanulhassunk vágya-
kozni az után, ami a miénk”.
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Bekopogtattak. Az idén vizsgázók több mint fele nem kaphat végleges tanári állást

 » BÍRÓ BLANKA

Nagy előrelépésnek tartja Ráduly 
István Kovászna megyei prefek-

tus, hogy a medvék eltávolítását sza-
bályozó sürgősségi kormányrendelet 
lehetővé teszi: helyben hozzák meg a 
döntést. Arra biztatja a polgármeste-
reket, tegyék meg a lépéseket, hogy 
amint megjelenik a módszertan, 
azonnal megköthessék a szerződése-
ket az állatorvossal és a vadásztársa-
ságokkal. Amíg ez nem történik meg, 
az erdészeti őrség szolgáltatásait 
vehetik igénybe. Elő kell készíteni a 
procedúrát, a költségvetésben el kell 
különíteni erre összeget – sorolta a 
tennivalókat a prefektus. A lakossá-
got arra kéri, minden esetben hív-
ják a 112-es sürgősségi számot, ha 
medvét látnak a településen. Ha a 
nagyvad felbukkanását vagy a med-
vetámadást nem jelentik a 112-es hí-
vószámon, nem kerülhet sor az azon-
nali beavatkozásra, a polgármester 
vagy az alpolgármester által vezetett 
sürgősségi beavatkozó csapat nem 
tehet semmit. Ráduly István arra is 

kitért, indokolt esetben kell riasztani 
a segélyszolgálatot. „Előfordult már, 
hogy valaki az erdőben gombászott, 
és hívta a 112-es számot, mert medvét 
látott. Hasonlóképpen, aki a mezőn 
kaszált, a távolból megpillantotta a 
medvét, és riasztotta a csendőröket. 
Nem állhat minden erdőjáró, minden 
kaszás mellé egy rendőr, hogy védje 
a medvétől, akkor kell jelenteni, se-
gítséget kérni, ha a vad a települé-
sen vagy annak közvetlen közelében 
jelenik meg” – közölte a prefektus. 
Csak júliusban Kovászna megyében 
71 alkalommal hívták a segélyszá-
mot a medve megjelenése miatt. Ez a 
szám nem a valós helyzetet tükrözi, 
mert minden esetben nem telefonál-
nak az érintettek, és előfordul, hogy 
indokolatlanul jelentenek, vagy egy 
medve miatt ketten is riasztanak. A 
prefektus számításokat is végzett az 
optimális medvelétszámról. Kovász-
na megyének 371 ezer hektáros a te-
rülete, ebből 180 ezer hektár erdő, a 
Természetvédelmi Világalap (WWF) 
ajánlása szerint egy nagyvad élette-
rülete 5 és 27 ezer hektár között van. 

Ez elég széles skála, ám ha az 5 ezer 
hektárt vesszük, Kovászna megye 
egész területén, nemcsak az erdők-
ben, 75 medve élhetne, ha a 27 ezer 
hektárt vesszük, akkor 14 medve – 
mondta Ráduly. A vadászok szerint 
300 hektárnyi élettér is elég egy med-
vének, ez alapján Kovászna megye 
teljes területe 1276 medvét bírna el, 
ha csak az erdőket számoljuk, akkor 
600-at. Ehhez képest a Környezetvé-
delmi Ügynökség jelentése szerint 
1670 medve él a megye területén, 
mutatott rá a prefektus. Ha a WWF 
ajánlását vesszük alapul, akkor a Ko-
vászna megyei medvéknek Románia, 
Magyarország és Bulgária 45 millió 
hektáros összterülete lenne optimá-
lis. Ráduly István szerint fel kell mér-
ni, mekkora a medvelétszám, azt, 
hogy ehhez képest mekkora az élet-
tér, és ezt kell bemutatni az Európai 
Unióban. „Személyes véleményem, 
hogy a medvéket nem Románián 
belül, hanem a Unió tagországainak 
erdeiben kellene elhelyezni, három- 
négyezer medvének ott kellene ott-
hont találni” – mondta Ráduly. 

Az Unión belül kellene áthelyezni a medvéket

 » RÖVIDEN

Régiósítás: Cseke Attila az alkotmánnyal „védekezik”
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálato-
kért felelős miniszter tegnap kijelentette, hogy jelenleg az 
alkotmány nem teszi lehetővé a regionalizációt Romániá-
ban. „Regionalizációról attól a pillanattól kezdve tárgyal-
hatunk, hogy megváltoztattuk az alkotmányt. Mindaddig 
ezek a nyilatkozatok véleményem szerint csak politikai 
nyilatkozatok, amelyekhez nincs hozzáfűznivalóm” – 
mondta Cseke Attila, akit Emil Boc egy korábbi, regionali-
zációra vonatkozó nyilatkozatára reagáltattak az újság-
írók. A kolozsvári polgármester szerint a megyék helyét 
a nagyobb régiók vehetnék át, ami magyar szempontból 
kedvezőtlen lenne. A romániai nagyvárosok egyesületét is 
vezető Boc egy májusi konferencián is azt mondta, válto-
zásokra van szükség. Ezúttal közigazgatási könnyítéseket 
biztosítana azoknak a településeknek, amelyek önként 
egyesülnek a megyeszékhellyel.




