
Választások várhatók november 
végére a csíki szenátori kör-
zetben. Gyerkó László szenátor 
megpályázta a versenytanácsi 
tagságot, az RMDSZ támogatja 
ebben. Ha Traian Băsescu állam-
főnek nem lesz ellenvetése, ak-
kor a csíki politikus megkaphatja 
a tanácsosi tisztséget, ebben az 
esetben le kell mondania szená-
tori mandátumáról. Információ-
ink szerint az RMDSZ jelöltje a 
választásokon Tánczos Barna 
mezőgazdasági államtitkár lesz. 
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Neményi József letöltötte a 
törvény által megengedett 
két mandátumot a Ver-

senytanácsban. Összesen 14 éve tölt 
be ezen a pályán tisztséget, ugyanis 
tagja volt a tanács elődjének, a Ver-
senyhivatalnak is. A mandátum eb-
ben a hónapban lejár, ezért kell új 
tagot nevesítsen az RMDSZ. Erre 
a helyre pályázik Gyerkó László 
csíki szenátor, akinek jelölését az 
RMDSZ felső vezetése támogat-
ja, Kelemen Hunor elnök be is 
jelentette a tegnapi frakcióülésen 
a tényállást. „Az RMDSZ felső 
vezetése támogatja a jelölésemet, a 
frakciók is támogatnak” – mondta 
el a Hargita Népének a politikus. 
Gyerkó elmondása szerint a privát 
szférához közelebb állónak találja 
a versenytanácsi tisztséget, és kép-
zettségének megfelelőbbnek. „Na-
gyobb kihívásnak érzem azt, hogy a 
Versenytanácsban dolgozzak, mint 
szenátorként, közelebb áll hozzám” 
– nyilatkozta. 

A javaslatot a parlamenti politi-
kai alakulatok teszik meg a minisz-
terelnöknek, ez állítja össze a jelölé-
si dossziét, majd eljuttatja az állam-
főhöz aláírásra. Gyerkó elmondta, 
hogy a jelölési dossziéját Emil Boc 

kormányfő a napokban eljuttatja 
Traian Băsescu államfőhöz. „Arra 
számítok, hogy ha nem lesz semmi-
lyen ellenvetés az államfő részéről, 
akkor két, legtöbb három hét múlva 
megkapjam a kinevezést” – mondta 
el Gyerkó. Ha az elnök beleegyezik, 
és aláírja a kinevezését, akkor a csíki 
politikus le kell mondjon szenáto-
ri mandátumáról. Ebben az eset-
ben választásokat kell kiírni a csíki 
egyéni választókerületben. 

A helyi RMDSZ információink 
szerint Tánczos Barna mezőgaz-
dasági államtitkárt támogatja, és 
minden valószínűség szerint ő lesz 

a Szövetség jelöltje az esedékes őszi 
megmérettetésen. „Az RMDSZ-
ben van versenyhelyzet, és az, 
hogy az én nevem felmerül ebben 
a kontextusban, eleve elégtétel, úgy 
érzem, hogy munkám elismerése” 
– mondta el kérdésünkre Tánczos, 
aki elismerte, ha Gyerkó László le-
mond, akkor megpályázza a szená-
tori pozíciót. 

A választások időpontja nem 
lehet korábbi, mint november 
vége, december eleje, mondták el 
forrásaink, hozzátéve, hogy a csíki 
RMDSZ-en belül egyelőre nincs 
más politikus, aki jelöltetné magát. 

Arról, hogy ki lehet majd 
Tánczos Barna utóda a mezőgaz-
dasági államtitkári helyen, nem 
volt egyeztetés. Korai még erről 
beszélni, mondta kérdésünkre az 
államtitkár. „Személyről nem be-
széltünk, de nekem fontos, hogy 
olyanvalaki legyen, akivel még 
hónapokon keresztül együtt tu-
dok dolgozni annak érdekében, 
hogy a tárcánál elkezdett projek-
teket lehessen folytatni” – mondta 
Tánczos Barna.

Nagy bukta volt az őszi érettségi is – főként a sikeresen 
vizsgázók arányát tekintve. Hargita megyében 12 száza-
lék volt ez az arány. Ez eddig rendjén volna, és mindenki 
vérmérséklete, érdekeltsége, politikai meggyőződése szerint 
kommentálta, kommentálja az eredményt. Nekem az a meg-
jegyzés tetszett a leg jobban, miszerint egyetlen tízes jegyet 
sem kapott senki az őszi vizsgán, s kilencesnél nagyobb jegy is 
alig volt. Hát ha belegondolunk, hogy az őszi  vizsgára azok 
maradtak, akik elhasaltak a nyári megmérettetésen – tehát a 
végzettek gyengébbje –, az kellene meglepjen, ha valaki netán 
tízest kap.

A másik meg jegyzés, amire felfigyeltem, az volt, hogy 
Hargita megye ősszel a gyengébben teljesítő megyék között 
volt, holott a nyáron az országos élvonalban volt a siker 
tekintetében – de akkor bezzeg nem voltak bekamerázva a 
vizsgatermek. Én inkább azt mondanám, hogy ez az ered-
mény nem rossz, ugyanis a két vizsga együttes eredményeit 
tekintve az itteni diákok nem vizsgáztak sem jobban, sem 
rosszabbul, mint az országos átlag. A kamerázás számomra 
a bizalmatlanság jele, akik elrendelték, eleve abból az alapál-

lásból indultak ki, hogy a vizsgázó diákok és a felügyelő taná-
rok mind egy követ fújnak, s egyebet sem akarnak, mint meg 
nem érdemelten magas jegyet szerezni csalás, lopás és ki tudja 
még milyen más galádság révén. Nos, ez az alapállás sértő a 
diákokra, valamint tanáraikra, a szülőkre egyaránt.

Az alacsony sikerarány inkább annak tudható be, hogy a 
jelenlegi oktatási rendszer mindenkiből érettségi diplomával 
rendelkező embert akar faragni, értéktelenné téve, devalvál-
va magát az érettségit. Holott vannak, akik nem képesek el-
sajátítani a tananyagot, vagy egyszerűen nem is érdekli őket, 
másfajta – gyakorlati – tudás megszerzésével képzelik el jö-

vőjüket. Tehát jó szakiskolák, szakközépiskolák kellenek, ezek 
mellé pedig az elitképzést szolgáló gimnáziumok. A legfonto-
sabb viszont a rendszer kiszámíthatósága, tervezhetősége len-
ne: azaz, mikor az ember beíratja első osztályba a gyerekét, 
már akkor világos számára, hogy a gyerek miként kerül be 
az ötödik osztályba, tudja, hogy miből és milyen módszerrel 
vizsgázik nyolcadik után, s azt is tudja, hogyan nyerhet felvé-
telt szakiskolába, szakközépiskolába vagy gimnáziumba. Míg 
ez nem lesz meg, marad a kapkodás, az egymásra mutogatás, 
a bezzegelés, a kommentálás. S marad a tudás leértékelése, a 
bizalmatlanság. S marad az ügyeskedés, a kiskapukeresés.

Én merem hinni, hogy Hargita megyében a vizsgaered-
mény a valóságot tükrözi. Az országos valóságot. Azt, hogy 
az érettségi nem csupán ennek a generációnak az érettségét 
bizonyította, hanem az oktatási rendszer egészét. S a vizsga – 
diáknyelven szólva – hatalmas bukta volt! Buktából tízes!
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Differenciált szintű 
érettségire lenne szükség

Tánczos Barna jelöltetné magát, ha megüresedik a szenátori szék

Óvással szeretnének magasabb, 
esetenként éppen átmenő jegyet 
kapni dolgozataikra a pótérettsé-
gizők. a főtanfelügyelő vélemé-
nye szerint viszont a felkészü-
lést, felkészítést kell komolyan 
venni.

Takács Éva
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Beszterce megyében javítják 
újra azokat a dolgozatokat, 
amelyekre óvást nyújtottak 

be az őszi pótérettségin elért ered-
ményükkel elégedetlen diákok. 
Hargita megyében 159 dolgozat 
újrajavítását kérték a vizsgázók. 
A csíkszeredai Nagy István művé-
szeti iskolában berendezett javító-
központban a Kovászna, Maros és 
Brassó megyében megóvott dolgo-
zatokat javítják újra.

A nyári érettségi eredmények 
után már bekamerázott termekben 
és fokozott minisztériumi ellenőr-
zés mellett zajlott Hargita megyé-
ben a pótérettségi. Ferencz Sala-
mon Alpár főtanfelügyelő vélemé-
nye szerint a mostani eredmények 
azt mutatják, ki mennyire vette 
komolyan a vizsgát. „A két szesszi-
ót együtt értékelve úgy látom, hogy 
az eredmény nem rossz, noha jobb 
is lehetne. Azok, akik tanultak, 
átmentek, azok pedig, akik nem, 
próbálkozhatnak jövőben” – véli a 
főtanfelügyelő, aki úgy látja, nem a 
kamerák fogják megoldani az érett-
ségi, illetve az arra való felkészülés, 
felkészítés problémáját. 

„A megfigyelőrendszerek csu-
pán plusz biztonsági eljárást jelen-
tenek, szigorítást, amire szerintem 
is szükség van. De a megoldást én 
a továbbiakban is a differenciált 
szintű érettségi bevezetésében, va-
lamint mind a diákok, mind a felvi-
gyázó pedagógusok körében végbe-
menő mentalitásváltásban látom. 
A diákok körében tudatosítani kell, 

hogy az érettségi olyan komoly vizs-
ga, amelyre készülni kell, szabályait 
be kell tartani, az érettségi oklevél 
megszerzése pedig érdem. A taná-
rok esetében abban látjuk a meg-
oldást, hogy alaposan felkészítik a 
diákokat a vizsgára. Azt a diákot, 
aki nem érdemli meg, ne engedjék 
a nyári vizsgára, a vizsgateremben 
pedig a tanárok következetességé-
re nagyobb mértékben számítunk, 
mint a videokamerákra” – hangsú-
lyozta a főtanfelügyelő. 

Ferencz Salamon Alpár szerint 
miután az idei érettségi végleges 
eredmények közlése szeptember 
7-én befejeződik, Hargita megyé-
ben a felkészülés a jövő évi érett-
ségire másnap már el is kezdődik. 
„Országos viszonylatban egyedi 
próbaérettségit szerveztünk tavaly 
– mondja. – Az idén még komo-
lyabban vesszük a felkészülést: 
mind az iskolaigazgatók, mind a 
pedagógusok munkáját ellenőriz-
ni fogjuk a végzős osztályokban, 
a próbaérettségit megszervezzük. 
Havi rendszerességgel tartunk 
ellenőrzéseket a felkészülés–
felkészítés–tudatosítás témájában 
mind intézményi, mind tanórai 
és tantárgyi szinten. Hargita me-
gyének be kell bizonyítania azt, 
amiben hiszünk: kiváló pedagó-
gusaink vannak, szakmai tudásuk 
magas, diákjaink nagy többsége 
okos, értelmes. Kamerák mellett is 
el kell érni minimum azt az ered-
ményt, amit az idén nyáron elér-
tünk.”

A vizsga lejártával a főtan-
felügyelő megköszönte a megye 
minden pedagógusának és tanin-
tézmény-vezetőjének azt a mun-
kát, amit az elmúlt tanévben kifej-
tettek, és kéri, legyenek partnerek 
abban, hogy a jövő évi érettségin, 
kamerákkal és következetes sza-
bálybetartással jó eredményeket 
érjenek el.

„Az RMDSZ-ben van 
versenyhelyzet, és az, 
hogy az én nevem fel-
merül ebben a kontex-
tusban, eleve elégtétel, 
úgy érzem, hogy mun-
kám elismerése.” 

Tánczos Barna


