
Hargita megyében a jelentkezők 48,47 
százaléka ért el hetes feletti osztályzatot 
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• Az oktatási minisz-
térium közzétette a 
tanári állásokra kiírt 
versenyvizsgán részt 
vevő tanárok által 
elért eredményeket. 
Maros megyében 
44,43 százalék a hét 
feletti pontszámot 
elért jelöltek aránya 
az írásbeli vizsgán, 
Hargita megyében en-
nél nagyobb, itt 48,47 
százalékuk ért el 
hetes fölötti osztály-
zatot. Ők azok, akik 
végleges tanári állá-
sokra pályázhatnak.

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

O rszágos szinten a tanári 
versenyvizsgán részt vevők 
44,47 százaléka ért el he-

tesnél nagyobb osztályzatot. Maros 
megyében a tanári állásokra kiírt 
versenyvizsgán az összesen 1112 re-
gisztrált jelentkezőből végül 939-en 
vettek részt. A jelenlegi évfolyamon 
végzett jelentkezők 44,85 százaléka 
hetes feletti jegyet szerzett a július 
közepén megtartott vizsgán, ame-
lyen azok vettek részt, akik végleges 
vagy helyettesítői állásra pályáznak 
az egyetem előtti oktatásban. Az 
előző évfolyamokon végzett jelent-

kezőkkel együtt 44,43 százalékuk 
ért el hetes feletti osztályzatot, az-
az 395 jelentkező 7 és 9,99 közötti 
pontszámot kapott. Az ötös és hetes 
közötti jegyek aránya 36,45 száza-

lék Maros megyében, hét jelölt ért el 
tízes osztályzatot – közölte a Maros 
Megyei Tanfelügyelőség sajtóosz-
tálya. Az értékelőközpontokban 
összesen 889 dolgozatot javítot-

tak ki, 49 pályázó személyes vagy 
egészségügyi okokból visszalépett 
a versenyvizsgától, egy pályázó 
pedig kiesett. A csalás vagy csalá-
si kísérlet miatt kizárt pályázók a 

2021–2022-es tanévben nem kapnak 
tanári állást.

Öten értek el tízest

Hargita megyében a jelentkezők 
48,47 százaléka ért el hetes felet-
ti osztályzatot, kevesebben, mint 
az elmúlt évben. 35,37 százalékuk 
ötös és hetes közötti jegyet ért el. 
A jelenlegi évfolyam 43,62 százalé-
ka hetes feletti osztályzatot kapott, 
és öt jelölt tízest ért el. Az országos 
versenyvizsgán 687 regisztrált je-
lentkezőből 589-en vettek részt, 
összesen 577 dolgozatot küldtek 
el az értékelőközpontokba, míg 32 
pályázó személyes okokból vissza-
lépett a versenyvizsgától – derül ki 
a Hargita Megyei Tanfelügyelőség 
adataiból.

A fellebbezéseket a megyei tan-
felügyelőségek irodáiban lehet be-
nyújtani vagy elektronikus úton 
elküldeni július 28-án 12 órá-
ig. A végleges eredményeket 
augusztus 3-án teszik közzé 
a megyei tanfelügyelősé-
geknél és a tanügyminiszté-
rium honlapján. A végleges 
állások megpályázásához 
legalább hetes osztályzatot 
kellett elérni az írásbeli vizs-
gán, helyettesítő tanári állásra pe-
dig legalább ötöst kellett elérnie a 
jelentkezőnek. A végleges tanári 
állásokat a vizsgán elért pontszá-
mok szerinti csökkenő sorrendben 
osztják el a jelentkezők között az 
augusztus 4–5-én tartandó nyilvá-
nos vagy online találkozókon.

Lezárják a Szent János 
utca egy részét
Ma reggel 8 és este 7 óra között 
a Szent János utcában zajló 
gázvezetékcsere miatt teljesen 
lezárják az utca József Attila és 
Szentimre utca közötti sza-
kaszát – hívja fel a figyelmet 
Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala, ugyanakkor kérik a 
gépjárművezetőket, hogy az 
említett időintervallumban 
válasszanak más útvonalat.

Nem iható 
az egyik forrás vize
A székelyudvarhelyi városhá-
za felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy az ülkei eltérőnél 
lévő forrás vize nem alkalmas 
emberi fogyasztásra a meg-
engedettnél jóval magasabb 
nitráttartalma miatt.

• RÖVIDEN 

A N T A L  E R I K A

A járványhelyzet teljesen új szem-
léletet hozott a vállalkozói vi-

lágba, új technológiák jelentek meg, 
kialakult egy környezettudatos hoz-

záállás – mondta Szathmáry 
Zsolt, a St. Georgius Manager 
Club elnöke a keddi beha-
rangozó sajtótájékoztatón, 
ahol arról beszélt, hogy a 
Maros megyei kezdeménye-

zést előbb a másik két székely-
földi megyére, Hargita és Kovászna 
megyékre, azt követően pedig egész 
Erdélyre kiterjesztették.

Itthon is lehet érvényesülni

A MaStart verseny a 18 és 35 év közötti 
fi atal vállalkozókat szeretné megszó-
lítani, illetve azokat a fi atalokat, aki 
még nem vállalkoznak, de olyan egye-
di ötleteik vannak, amelyeket befekte-
tőkkel, támogatókkal megvalósíthat-
nak – ismertette a részleteket Markó 
Orsolya, a menedzserklub irodave-
zetője. Ezért két része van a verseny-
nek: egyik a már jogi személyiséggel 
rendelkezőknek szól, a másik pedig az 
ötletverseny, ahová a bejegyzett vál-
lalkozásokkal még nem rendelkezők 
jelentkezésére számítanak a szerve-
zők. „Azt szeretnénk, hogy a verseny 
mellett befektetőket találjanak a fi atal 

vállalkozók, hogy itthon érvényesül-
jenek, és azokat a rossz lépéseket, hi-
bás döntéseket elkerüljék, amelyeket 
a már tapasztalt vállalkozók megtet-
tek” – hangsúlyozta Szathmáry Zsolt.

Mentorprogram 
az ötletek megvalósítására

A versenyre kizárólag három évnél 
nem régebbi vállalkozással vagy ci-
vil szervezettel lehet jelentkezni. A 
vesenypályázati kategóriák a követ-
kezők: digitalizáció, oktatás vagy ta-
pasztalatcsere a vállalkozás számára, 
környezetvédelem és zöldesítés, ku-
tatás-fejlesztés, innováció (folyamat 
és termékinnováció a pályázat által), 
eseményszervezés (új, innovatív ötle-
tek), implementálás alatt lévő pályá-
zatok önrészének támogatása (kizá-
rólag EU-s vagy országos). A MaStart 
mentorprogrammal azokat szeretnék 
megszólítani, akik már gondolkodnak 

egy vállalkozás alapításán, de még 
nem szánták rá magukat, hogy az ügy-
intézés labirintusában elinduljanak. A 
verseny fődíja 20 ezer lej, a második díj 
15 ezer, a harmadik pedig 10 ezer lej. 
Ezeken kívül átadják a menedzserklub 
különdíját is. További részleteket a 
programról a verseny honlapján (ma-
startverseny.com) lehet szerezni.

Fiatal, erdélyi, magyar ajkú vállalkozóknak hirdetnek versenyt
• Erdélyi fiatal, 18 és 35 év közötti, magyar ajkú vállalko-
zóknak hirdeti meg a MaStart erdélyi startup versenyét a 
St. Georgius Manager Club. A szeptember harmadik hetére 
tervezett rendezvényre augusztus 31-éig lehet jelentkezni.

Markó Orsolya és Szathmáry Zsolt
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Felük sem érte el a hetest
Kiderült, hány pedagógus pályázhat végleges tanári állásra




