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Körkép
társadalom

Ismét van beszédtémája az országnak. Az érettségiző 
diákok több mint fele megbukott, érthető, hogy a kedélyeket 
felborzolta ez a nagy kudarc. Vannak, akik az okokat keresik, 
netán bűnbakokat, mások azt mondják, ez a reális helyzet, 
nem kell túl nagy ügyet csinálni belőle. 

Azon tényleg érdemes lenne elgondolkoznia a román 
oktatást irányítóknak, hogy mi okozhat ilyen mértékű si-
kertelenséget. És nem kimondottan azon kellene rágódni, 
hogy mekkora szerepük volt a vizsgatermekben elhelyezett 
kameráknak, illetve a kamerák hiányának egy megye vagy 
település diákjainak eredményeiben. Azt valóban meg kelle-
ne oldani, hogy egyforma eséllyel vizsgázzanak mindenütt az 
érettségizők, ne fordulhasson elő, hogy míg az egyik teremben 
még a zsebkendőt is félve veszik elő, addig a másikban egy-
más dolgozatait lemásolhatják a diákok. Tényleg úgy lenne 
méltányos, ha mindenkinek a reális tudását lehetne értékelni, 
ne pedig az ügyességének, netán a felvigyázó tanárok engedé-
kenységének legyen köszönhető a jó jegy. 

De a szigorú vagy enyhe körülményeken túl elsősorban azt 
kellene megvizsgálni, milyen rendszerben készülnek fel négy 
év során az érettségire a középiskolások. Amikor a mostani 
végzősök elkezdték a kilencedik osztályt, még a régi érettségi 
volt érvényben: a szóbeli vizsgára jegyet kaptak, ezek pedig 

rendszerint nagyobbak voltak, mint az írásbelire kapott je-
gyek, tehát emelték az általánost. Aztán jött a változás, amit 
a tavaly végzett évfolyam szenvedett meg a leg jobban, hiszen 
az ő bőrükön kísérleteztek. Az egy évvel ezelőtti rossz eredmé-
nyeket tehát volt, mire fogni. 

Most pedig még több a bukó, még alacsonyabbak a je-
gyek. A matematika írásbeli tételeit nézve a szakos tanárok 
már megelőlegezték a magas bukási százalékot: a szakkö-
zépiskolások ugyanazt kapták, mint a gimnáziumok reál 
szakosai, pedig tudásuk meg sem közelíti, meg sem köze-
lítheti utóbbiakét. Különösen, ha a szakközépiskolásoknak 
azt a csoportját nézzük, amely nyolcadik osztály után nem 
tette le a záróvizsgát, és különbözeti tizenegyedik osztály el-
végzése után került fel a szakiskolából a szakközépiskolába. 

Egyértelmű, hogy ők nem vehették fel a versenyt azokkal, 
akik magas felvételi jeggyel jutottak be a gimnáziumok bi-
ológia osztályába.

Miért kellene könnyebb érettségit tenniük a szakközép-
iskolásoknak, és miért kell mindenáron mindenkinek érett-
ségiznie – tehetjük fel a másik kérdést. Illetve mekkora ér-
téke van annak az érettséginek, amelyet mindenki meg tud 
szerezni, ha nem tudás, akkor csalás révén? És lássuk be, 
az elmúlt elég hosszúra nyúlt időszakban ez érettségi oklevél 
megléte nem sokat segített az elhelyezkedésben, a munka-
helyszerzésben. Talán a különböző szintű érettségi beveze-
tése javíthatna a mostani helyzeten. Ha a nyolcadik osztályt 
végzett diákok a meg felelő felkészítés után döntenék el, hogy 
a továbbtanulást szakoktatásban vagy elméleti képzésben 
képzelik el, illetve ha a meg felelő színvonalú szakoktatás-
nak meglenne a rang ja és valóban szakmát adna a diá-
koknak, akkor az érettségivel sem lennének ekkora gondok. 
Addig azonban marad a bűnbakkeresés, és minden érettségi 
után lesz beszédtémája az országnak.

Ismét az érettségiről
           NézőpoNt n Takács Éva

Az idén 31. évfordulóját ünneplő 
csíkszeredai Régizene Fesztivál 
ez alkalommal is számos újdon-
sággal bővítette kínálatát. Kon-
certekkel, gyermekprogramokkal, 
reneszánsz táncházzal, új zenei té-
mákkal, premier előadásokkal, rit-
kán hallott zeneszerzők műveivel, 
valamint a fesztivál repertoárjában 
új hangszerek megszólaltatásával 
várják az antik zene kedvelőit.

Kovács Tímea
Márk Boglárka

Kilenc ország 119 fellépője 9 
mesterkurzussal, 20 koncert-
tel teszi teljessé a Csíkszere-

dában jövő hétfőn kezdődő Régizene 
Fesztivált, melynek keretében 30-40 
diákot képeznek ki a nyári egyetemen. 
A koncertek és programok témáját 
két síkon tárják fel: a kelet- és nyugat-
európai zenetörténeti kapcsolatok te-

rén, amelyek mellett a mai zene még 
életben lévő kapcsolatai is bemutatás-
ra kerülnek. Amint Filip Ignác, a ren-
dezvény művészeti vezetője kifejtette, 
aktuális a téma, hiszen párhuzamot 
vonhatunk a múlt eseményeivel, va-
lamint tanulságos lehet napjainkra is, 
mivel az itthoni zenészek közül sokan 
Nyugaton folytatják karrierjüket, ez-
által a nyugat–kelet kontrasztja egyre 
inkább kiéleződik.

A tegnapi sajtótájékoztató alkal-
mával Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke elmondta, ör-
vend annak, hogy az ez évi eseményt 
a gazdasági nehézségek ellenére is 
megrendezik, mindez köszönhető a 
művészeti igazgatónak, támogatók-
nak és társszervezőknek. „Vannak 
dolgok, amiből nem szabad hagy-
nunk, teret kell adni azoknak a kultu-
rális eseményeknek, melyek a hasznos 
szabadidőtöltést teszik lehetővé.” 

Mint fogalmazott, fontosnak 
tartják, hogy ne csak kulturális ese-
ményként, hanem a székelyföldi tu-
rizmus motorjaként is számon tart-
hassák a fesztivált, hogy térségünk 
ezáltal is ismertebbé váljon. To-
vábbá hosszú távú stratégiák közé 
sorolható céljuk, hogy országos és 
nemzetközi piacokon is számon 
tartsák a fesztivált, hogy lehessen 
feltölteni ezeket a napokat turisták-
kal, vendégekkel. 

A fesztivál képzőművészeti ágá-
ért felelős Botár László elmond-
ta, több új projektet indítottak, 
amelyek közül egyik az a pályázat, 
amelyet képzőművészek körében 
hirdettek meg. Olyan emléktárgy 
megtervezése volt a cél, mely kel-
lően adja vissza Csíkszereda és a 
Régizene Fesztivál hangulatát. A 
kilenc jelentkező közül Moga At-
tila borszéki szobrász nyerte meg a 

pályázatot egy emlékplakett-terv-
vel, amelyet a fesztiválon fellépők 
kapnak. 

A tegnapi sajtótájékoztatón 
el hangzott, két olyan hangszert 
is hallhatunk majd a fesztiválon, 
amelyeket itt még nem mutattak 
be: a trombita és a kürt, amelyeken 
nincs billentyű, csak szája segítsé-
gével játszhat rajta a zenész. Ezek a 
hangszerek a mai kürt és trombita 
elődjeinek számítanak, ezért ma na-
túr-kürtként és -trombitaként em-
legetik. A hangszereket bemutató 
előadás vasárnap, július 17-én lesz a 
csíksomlyói kegytemplomban. 

A rendezvény programja szerint 
12-én a kolozsvári Senza No me 
néven ismert zenekar lép fel, 13-
án pedig a nyári egyetem ta nárai 

koncerten mutatkoznak be. Másnap 
ünnepélyes megnyitó ke retében a 
Codex együttes tart kon certet meg-
hívottjaival, akik a Ká joni-kódexből 
és Bocskor János énekeskönyvéből 
szólaltatnak meg darabokat.

Trecento-beli muzsikát hall-
hatnak az érdeklődők többek 
között az Észak-Olaszországból 
érkező Dramsam együttestől. A 
jövő pénteki nap érdekessége, 
hogy kizárólag a barokk zenéről 
fog szólni, amelynek fő attrakci-
ója a Kremsier projekt előadása 
lesz, ahol nyolc európai ország-
ból lépnek fel előadók. Az utolsó 
napi program a legkisebbeknek 
szól, hiszen a fellépők gyerekek 
lesznek, a legfiatalabb közülük 
például mindössze ötéves.  
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Eddig ismeretlen hangszereket is bemutatnak

A tavalyi Régizene Fesztivál egyik előadása. Idén 119 fellépő érkezik kilenc országból fotó: csíki zsolt
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