
A tizenkettedikesek elballagtak 
az iskolából, az érettségi vizsgá-
ra való beiratkozásuk is lezárult, 
jövő hétfőn a szóbeli vizsgákkal 
kezdődik az érettségi. Tíz köz-
pontban és hét alközpontban 
vizsgáztatják a diákokat, a dol-
gozatokat egy javítóközpontban 
javítják. 
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Pénteken lezárult az érettségi 
vizsga nyári időszakára való 
beiratkozás. Az idei végzősö

kön kívül azoknak a jelentkezését is 
fogadták, akik az előző vizsgaidő
szakokban sikertelenül próbálták 
letenni az érettségit. A beiratkozá
sokkal kapcsolatos adatokat most 
összesítik a tanfelügyelőségen.

Hargita megyében tíz vizsga
központot szerveznek. Mivel két 
nagy iskolaépület, a Márton Áron 
Gimnázium és a Venczel József 
Szakközépiskola épülete felújí
tás alatt áll, ezeket nem vehették 
igénybe vizsgáztatás céljára. Így az 
idei vizsgaközpontok a követke
zők: Csíkszeredában az Octavian 
Goga Gimnáziumban a saját di
ákokon kívül fogadják a Márton 
Áron Gimnázium és a Segítő Mária 
Gimnázium diákjait, a Székely Ká
roly Szakközépiskolában vizsgáz
nak a Kós Károly és a Venczel József 
szakközépiskolák diákjai is, de ide 
tartozik a csíkszentmártoni Tivai 
Nagy Imre Szakközépiskola alköz
pontja is. A Kájoni János Szakkö
zépiskolában vizsgáznak a Nagy 
István képzőművészeti szakközép
iskola érettségizői. Ehhez a vizsga
központhoz tartozik a balánbányai 
Liviu Rebreanu Szakközépiskola és 
a dánfalvi Petőfi Sándor Szakkö
zépiskola alközpontja.

Székelyudvarhelyen a Tamási 
Áron Gimnázium vizsgaközpont
jához tartoznak a Marin Preda 
Gimnázium, a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Gimnázium 
és a Benedek Elek Gimnázium 
végzősei is. A Kós Károly Szakkö
zépiskolában vizsgáznak a Bányai 
János Szakközépiskola és a korondi 
szakközépiskola végzősei is, míg az 
Eötvös József Szakközépiskolában 
a Palló Imre Művészeti Szakközép
iskola, valamint a zetelaki Dr. P. Bo
ros Fortunát Gimnázium diákjai. 
Szintén ehhez a vizsgaközponthoz 
tartozik a szentegyházi Gábor Áron 
Szakközépiskola alközpontja.

Székelykeresztúron egy vizsga
központ lesz, a Zeyk Domokos 
Szak középiskolában, itt vizsgáznak 
tehát az Orbán Balázs Gimnázium 
és a Berde Mózes Unitárius Gimná
zium diákjai is.

Gyergyószentmiklóson a Sala
mon Ernő Gimnáziumban a saját 
diákokon kívül a Sf. Nicolae Gim
názium diákjai vizsgáznak még. A 
Batthyány Ignác Szakközépiskola 
fogadja a Gépipari Szakközépisko
la, a gyergyóalfalvi Sövér Elek Szak
középiskola és a ditrói Puskás Tiva
dar Szakközépiskola diákjait.

Maroshévízen az O. C. Tăs
lăuanu Gimnáziumban lesz a vizs
gaközpont, ide jönnek vizsgázni 
az Eminescu Gimnázium és a Ke
mény János Gimnázium diákjai 
is, valamint idetartozik a hollói és 
várhegyi alközpont is. A borszéki 
érettségizők a hollói alközpontban 
vizsgáznak. 

Az írásbeli dolgozatokat a me
gyében egyetlen központban javít
ják, ezt a csíkszeredai Kós Károly 
Szakközépiskolában rendezik be. 

Az érettségi június 6án a ro
mán nyelvi kompetenciavizsgával 

kezdődik, 8–10. között a magyar 
nyelvi kompetenciákat mérik, 
június 13–17. között a digitális 
kompetenciavizsgát, 20–23. kö
zött pedig az idegen nyelv kom
petenciavizsgát tartják. Az írás
belik június 27én a román nyelv 
és irodalom vizsgával kezdődnek, 
28án magyar nyelv és irodalom, 
29én a szaknak megfelelő köte
lező tantárgyból, július 1jén pe
dig a választott tantárgyból írják 
meg dolgozataikat az érettségi
zők. Az eredményeket július 3án 
függesztik ki, az óvásokat 4én 
lehet benyújtani, végleges eredmé
nyeket pedig július 8án közölnek. 

Bár a vizsgaszabályzat értelmé
ben civil szervezetek, így bejegy
zett szülői bizottságok tagjai is 
megfigyelőként jelen lehetnek az 
érettségin, tegnapig a tanfelügyelő
ségen még senki nem jelezte ebbéli 
szándékát. 

Vizsgára készülnek a nyolcadi
kosok is. A tanévet június 10én 
zárják, a vizsgára való iratkozás 
június 13–15. között lesz, 20án 
pedig kezdődik a vizsga a román 
írásbelivel, másnap a magyar, 
június 22én pedig a matemati
kadolgozatot írják meg. Az ered
ményeket június 24én közlik, az 
óvásokat ugyanaznap lehet be
nyújtani, a végleges eredményeket 
pedig június 27én függesztik ki. 
Azoknak a diákoknak, akik vala
milyen vokacionális középiskolába 
jelentkeznek, felvételizniük kell. 
A vallásvizsgákat június 1jén, az 
idegennyelvvizsgákat pedig 2án 
tartják. 

Hargita megyében idén 3629 
nyolcadikos iratkozott be vizsgára, 
számukra 30 vizsgaközpontot hoz
nak létre, a dolgozatokat pedig egyet
len javítóközpontban értékelik. 
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Kijelölték a vizsgaközpontokat

hirdeTÉs

Szóbeliző végzős gimnazista Csíkszeredában. Hargita megyében tíz vizsgaközpontban zajlik idén az érettségi  fotó: mihály lászló

társadalom

Ügyeskedő elsősegélynyújtók. A Hargita Megyei Vö
röskereszt szombaton tartotta diákok számára az Ügyeskedő első
segélynyújtó versenyét. A vetélkedő elméleti része a vöröskeresztről 
és az elsősegélynyújtásról tartalmazott kérdéseket. A nehezebb a 
gyakorlati próba volt, melynek során különböző nehéz esetekben 
– autóbaleset, kutyaharapás stb. – szükséges elsősegélynyújtásból 
bizonyítottak a résztvevők. Az általános iskolások kategóriájában 
a csíkszeredai Octavian Goga Gimnázium csapata lett az első, má
sodik a gyergyószentmiklósi Sf. Nicolae Gimnázium, harmadik a 
csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola csapata. A középiskolá
sok kategóriájában első a gyergyószentmiklósi Sf. Nicolae Gimnázi
um, második a csíkszeredai Octavian Goga Gimnázium, harmadik 
a maroshévízi O. C. Tăslăuanu Gimnázium csapata. 


