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> Újabb baleset Homoródfürdőn. Nem kö-
vetelt személyi sérülést az a közúti baleset, amely 
tegnap következett be Homoródfürdő Szent-
egyháza felőli kijáratánál. Egy Székelyudvarhely 
irányából érkező teherautó sofőrje levágta a 
kanyart, és elsodorta a szemközti sávon szabá-
lyosan közlekedő két személyautót. Az ütközés 
során csak anyagi károk keletkeztek, a két sze-
mélyautó vezetőjét, illetve az egyik utast azon-
ban megfigyelésre kórházba szállították. A múlt 
héten ugyanabban a kanyarban történt hasonló 

baleset, néhány száz méterrel odébb pedig két 
személyautó ütközött frontálisan.

> Zöldülő menedékház az Egyeskőn. Me-
leg víz előállítására alkalmas napkollektor-rend-
szerrel szerelték fel az egyeskői menedékházat a 
Hargita Megyei Energiatakarékossági Közszol-
gálat és a kivitelezéssel megbízott AS Solar cég 
munkatársai Csíkszentdomokos tanácsa segít-
ségével. A napos idő esetén napi 150 liter meleg 
víz előállítására alkalmas rendszert, amely 3-4 
személy napi melegvízigényét biztosítja, a ter-
vek szerint július közepétől helyezik üzembe.

> Pályázat a megyeközi együttműködé-
sért. Közös, Megyeközi Stratégiai Együttmű-
ködés nevet viselő pályázat megvalósításán 
dolgozik Kovászna és Hargita megye, amely-
nek célja javítani a döntéshozatali folyamatot 
– erről Henning László, Kovászna Megye Ta-
nácsának alelnöke és Birtalan József Hargita 
megyei megyemenedzser számolt be tegnap. 
Elmondásuk szerint az EU-s projekt elsősor-
ban az együttgondolkodást, a közös fejleszté-
si irány kialakítását szolgálja. A pályázatban 
22 közintézmény vesz részt, a két megyei, 
illetve 20 Hargita és Kovászna megyei helyi 

önkormányzat. Henning rámutatott „a ter-
mészeti értékek között elsősorban az ásvány-
víztartalékok szerepelnek, különös tekintettel 
azokra, amelyek kereskedelmi szempontból 
nem kiaknázhatók, viszont a turizmus, így 
a népi fürdőkre alapozott, fejlesztését illető-
en komoly lehetőséget jelentenek”. Birtalan 
elmondta, Hargita Megye Tanácsa már elin-
dított egy, az ilyen jellegű borvízforrások fel-
térképezését, illetve kihasználási lehetőségeit 
azonosító kezdeményezést, és remélik, hogy 
Kovászna Megye Tanácsa is hasonló tükör-
projektbe fog.

Matematikából és történelemből 
írták meg dolgozataikat tegnap 
az érettségizők. A reál tagozato-
sokat az osztály profiljától füg-
gően három csoportra osztották, 
és különböző tételt kaptak. A 
humán tagozatosok történelem-
ből vizsgáztak – nekik könnyebb 
dolguk volt.
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Természetszerűen a matema-
tika–informatika osztályo-
sok számára összeállított 

matematika-tételsor volt a legnehe-
zebb az érettségi írásbeli próbáján. 
Ezen belül az első két tétel nem 
okozott különösebb gondot, és 
ahogy lenni szokott, az utolsó tétel 
volt most is a legnehezebb. A ter-
mészettudomány osztályosok, va-
lamint a szakközépiskolások tétel-
sora könnyebbnek bizonyult.

Hodgyai László matematika 
sza kos tanfelügyelő szerint a szak-
középiskolások számára még ez a 
tételsor is túl nehéz volt, különösen 

azoknak a diákoknak, akik szakis-
kolában kezdték meg a kilencedik 
osztályt, különbözeti év elvégzése 
után folytatták tanulmányaikat 
és álltak érettségire. A harmadik 
csoportba a pedagógia osztályosok 
tartoznak, az ő tételsoruk volt a leg-
könnyebb, mivel nem tartalmazott 
matematikai analízist. 

A matematika–informatika 
szakos diákok közül matematika-
érettségire állt 2574 diák, 515-en 
románul és 2059-en magyarul 
vizsgáztak. A természettudomány 
szakosok és szakközépiskolások 
közül 511-en románul, 2040-en 
magyarul, a pedagógia szakosok 
közül 4-en románul és 19-en ma-
gyarul írták meg matematikadol-
gozatukat. 

Történelemből is háromrészes 
tételt kaptak az érettségizők. Az 
első kettőt román nyelven kellett 
megoldaniuk. Az első tételrész 
egy első látásra kapott szöveg alap-
ján szerkesztett kérdésekből állt. 
Fodor Sándor történelem szakos 
tanfelügyelő szerint az első két-há-

rom kérdésre hetedik-nyolcadikos 
diák is könnyűszerrel tudott volna 
válaszolni. A negyedik-ötödik kér-
déstől már ok-okozati magyaráza-
tot kellett adni, de ehhez elégséges 
volt a középiskolában megszerzett 
tudás. Szintén románul kellett esz-
szét fogalmazniuk a román állam 
fejlődéséről a 19–20. században. 
Térben és időben tág keretet biz-
tosított a tétel, a vizsgázók tetszés 
szerint választhattak bel-, illetve 
külpolitikát.

A tételsor magyarul kidolgo-
zandó része – akárcsak tavaly – a 
jobboldali totalitárius, diktatórikus 
rendszerről szólt, ezúttal Mussolini 
Olaszországáról. A szakos tanfel-
ügyelő gondolni sem akar arra, hogy 
esetleg valaki nem kap átmenő jegyet 
a történelemérettségin. Ugyanakkor 
reményét fejezte ki, hogy jövőben 
teljes egészében anyanyelven írhat-
ják meg történelemdolgozatukat a 
magyar érettségizők. 

Ma pihenőnap van a vizsgázók 
számára, holnap a választott tan-
tárgyból lesz írásbeli. 

Érettségiző diákok. Már csak egy nap megmérettetés van hátra
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Ünnepi ebéd az elítélteknek. Különleges menüt kaptak a 
csíkszeredai börtön elítéltjei tegnap, a fegyházi alkalmazottak napján. 
A büntetés-végrehajtási intézet vezetősége az ünnep alkalmából viszont 
nemcsak beosztottjainak vagy a „lakóknak” kedvezett, hanem a Hargi-
ta megyei közintézmények meghívottjainak is: Gáll Árpád megbízott 
igazgató végigkalauzolta őket a börtönön, megmutatva, hol találkoz-
hatnak a családtagok az elítéltekkel, hol ellenőrzik a behozott csomago-
kat, milyen az orvosi rendelő, a könyvtár, a klubhelyiség, a sportterem 
vagy a kápolna. A 15, 20 vagy éppen 25 éve ott dolgozók kitüntetést 
kaptak, 17-en pedig előléptetést. A csíkszeredai börtönben egyébként 
400-450 elítéltet tartanak fogva.  szöveg és fotó: mihály lászló

Már csAk egy próbA vAn hátrA Az érettségin

Izzasztó matek-, 
lazább történelemtétel


