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Az országos legjobbak között
A tíz legjobban teljesítő iskola közül három magyar tannyelvű
• Három erdélyi ma-
gyar tanintézmény
erősíti azt a tízes
listát, amelyben a
tanügyminisztérium
összesíti azoknak az
iskoláknak a neveit,
amelyek tavaly a leg-
jobb eredményeket
érték el nemzetközi
tantárgyversenyeken.
Köztük van a marosvá-
sárhelyi Bolyai Farkas
Gimnázium is.

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

A román Wallstreet.ro ké-
résére az oktatási minisz-
térium közzétette a listát, 

amely összesíti azokat a hazai is-
kolákat, amelyek az elmúlt évben 

a legjobban teljesítettek a 
nemzetközi olimpiákon. A 
tíz legjobb intézmény kö-
zött van a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Gimnázium 
is, négy díjjal. A legjobbak 

között van még ezen kívül 
két erdélyi magyar tanintézmény. 
Hargita megyéből nem került a 
toplistára iskola.

A Bolyai gimnázium kiválóságai

A Bolyai Farkas Gimnázium hete-
dik osztályos tanulója, Barta-Zá-
goni Csongor első díjat hozott haza 
az európai magyar gimnáziumok 

matematikai olimpiájáról, felkészí-
tő tanára Szilágyi Teréz Emőke volt. 
Ugyancsak innen hozott haza első 
díjat a kilencedikes Barta-Zágoni 
Bernadette, akit Matéfi  István ké-
szített fel a versenyre. Az Apáczai 
Csere János nemzetközi magyar 
nyelv, irodalom és kultúra olimpián 
a tizenegyedikes László Zsuzsanna 
Csilla érdemelte ki az első díjat, őt 
Murvai Éva Imola készítette fel a 
megmérettetésre. A negyedik nem-
zetközi díjazott pedig a tizedik 
osztályos Nagy Zalán volt, akinek 
Sikó Olga Anna segített a felkészü-
lésben, és harmadik díjjal tért haza 
az Apáczai Csere János nemzetközi 

magyar nyelv, irodalom és kultúra 
olimpiáról – tudtuk meg az iskola 
igazgatójától, Mátéfi  Istvántól.

A tízes listáról

Az országos listát a bukaresti Nem-
zetközi Informatikai Gimnázium 
vezeti 46 díjjal és egy legmagasabb 
fokozatú aranyéremmel, második 
helyen a bukaresti Tudor Vianu 
Informatikai Főgimnázium áll, 
amelynek 14 diákja nyert díjakat. 
Harmadik helyen pedig a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégi-
um áll, amelynek nyolc diákja ért 
el kiemelkedő eredményt 2019-ben: 

egy első, egy második, négy harma-
dik helyet és két dicséretet szereztek 
diákjaik nemzetközi versenyeken. 
Negyedik helyen a nagybányai 
Gheroghe Șincai Főgimnázium 
van, ötödik helyen a ploiești-i Ion 
Luca Caragiale Főgimnázium áll, 
a hatodik hely a Jászvásári Főgim-
náziumnak jutott. A hetedik helyre 
ismét magyar intézmény került, a 
kolozsvári Báthory István Gimnázi-
um négy díjjal, és rögtön őket köve-
ti nyolcadikként a marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Gimnázium, szintén 
négy díjjal. Kilencedik helyen az 
Alexandru cel Bun Főgimnázium 
a Szucsáva megyei Gura Humoru-

lui településről, illetve tizedikként 
végzett a jászvásári Emil Racovița 
Főgimnázium. Az oktatási mi-
nisztérium az elért eredményektől 
függően 2500 és 12 550 lej közötti 
összegekkel díjazza a tanulókat és 
felkészítőiket. Az iskolák is pénz-
jutalomban részesülnek, a kapott 
összeget pedig tanulást elősegítő 
felszerelésekre költhetik majd.

Négy nemzetközi díjazottal 
nyolcadik legjobb az országban a 
Bolyai Farkas Gimnázium

▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

RÉDAI ATTILA

Munkatársunk a csíkszeredai
Ádám-családról írt portréanya-

gával nyerte el az olvasók tetszését, 
tájékoztatott Facebook-oldalán a 
Média a Családért Alapítvány. A szer-

vezet tavaly december elején 
hirdette meg a közönségsza-
vazást a 2007 óta kiosztott 
díjak történetében először 
a külhoni média munkatár-

sai számára is. A szavazásra 
előterjesztett pályaműveket 2019 fo-
lyamán – a külhoni média esetében 
Csinta Samu által vezetett – zsűri vá-

lasztotta ki, minden hónapban egyet. 
A tizenkét jelölt között ott volt ugyan-
akkor a Liget portál felelős szerkesz-
tőjének, Szász Cs. Emesének az írása 
is, amely az erdélyi lombikbébi-prog-
ram eredményeiről szólt.

A Média a Családért szakmai- és kö-
zönségdíjait csütörtökön Budapesten 
egy nagyszabású gála keretében oszt-
ják ki. A magyarországi Média a Csalá-
dért-díj közönségdíjasa Zubor Rozália, 
a Famiily.hu főszerkesztője lett.

Média a családért: közönségdíjas lett Péter Beáta
• A Székelyhon Liget mellékletének és a Liget portálnak a szerzője, Péter Beáta
nyerte meg a külhoni Média a Családért-díj közönségszavazását.

Péter Beáta a Székelyhon és a Liget munkatársa
▸ F OTÓ: VERES NÁNDOR

Megcsonkítottak, „derékba tör-
tek” a járda mentén ültetett 

facsemeték közül többet is isme-
retlenek a hétvégén a csíkszere-
dai Zsögödi Nagy Imre utcában. A 
városi kertészet tőlünk értesült az 
esetről. A Szász Endre, valamint a 
Zsögödi Nagy Imre utcák felújítá-
sát követően a csíkszeredai városi 
kertészet többnyire mezei juharfá-
kat ültetett a járdák mentén. 

A facsemeték közül azonban 
nemrég többet is letörtek ismeretle-
nek, de a fák megrongálása koráb-
ban is előfordult, ugyanis ezeken 
az útszakaszokon több fa is korona 
nélkül maradt. Burista Csilla, a csík-
szeredai városi kertészet vezetője 
tőlünk értesült a facsemeték meg-
csonkításáról. Elmondta, tavaly 6-7 
esetről szereztek tudomást. Általá-
ban, ha szükséges, akkor pótolják 
ezeket a fákat, de ha úgy látják, a jól 
meggyökerezett csemete megél, csak 

a tetejét törték le, akkor nem ássák 
ki, hanem a koronáját nevelik újra. 
(Barabás Hajnal)

Több facsemetét törtek ki Zsögödben

Évente több fát is kitörnek a 
városban
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