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 » KRÓNIKA

A nyolcadik osztályosok június 22-e 
és 25-e között megtartott képes-

ségvizsgáján a részt vevők csaknem 77 
százaléka ért el 5-ös feletti átlagot, és 
132 tanuló vizsgázott színtízesre – ezt 
mutatják az idei vizsgasorozat tegnap 
közzétett végleges eredményei. Az 
óvások elbírálása utáni eredmények 
szerint a vizsgázók 76,90 százaléka 
(94 629 tanuló) ért el 5-ös feletti átla-
got, ami 0,10 százalékkal (103 tanu-
ló) több az előzetesen közölt 76,80 

százaléknál. A színtízesre vizsgázott 
tanulók száma ugyanakkor 120-ról 
132-re nőtt az újrajavítás után. Román 
nyelv és irodalomból 103 805 jelentke-
ző (84 százalék) kapott legalább 5-öst, 
482 dolgozatot 10-esre értékeltek (ez 
10-zel több, mint óvások előtt volt). 
Matematikából 83 129 vizsgázó (67,40 
százalék) kapott legalább 5-ös osztály-
zatot, közülük 1505 diák 10-est (+66). 
Anyanyelvből 7619 vizsgázó (95,9 
százalék) kapott ötös feletti jegyet, 
közülük 123-an 10-est (a 10-es dolgo-
zatok száma nem változott újrajavítás 

után). Idén országszerte 20 268 óvást 
nyújtottak be a vizsgázók az országos 
képességfelmérő első eredményeinek 
közzététele után. Tavalyhoz képest 
nőtt az óvások száma (2020-ban 15 275 
óvást jegyeztek), az előző évekhez vi-
szonyítva azonban csökkent: 2019-ben 
21 509, 2018-ban 23 761 tanuló óvta 
meg a jegyét. A vizsgára feliratkozott 
131 179 tanuló közül 123 122-en jelentek 
meg a tudásfelmérőn, ami 93,9 száza-
lékos részvételi arányt jelent. Közülük 
28 493-nak (23,10 százalék) lett 5-ösnél 
kisebb az átlaga. Öt tanulót csalási kí-

sérlet miatt kizártak a vizsgáról. Július 
5-e és 12-e között tartanak egy második 
vizsgaidőszakot, hogy esélyt adjanak a 
vizsgázásra azoknak a nyolcadik osz-
tályt végzett tanulóknak is, akik az el-
sőn nem tudtak részt venni, akár azért, 
mert karanténban voltak, akár más, 
orvosi igazolással alátámasztott okból. 
Erre a vizsgaidőszakra több mint 60-
an iratkoztak fel. A képességfelmérőn 
szerzett jegyek átlaga 80 százalékos 
arányban számít bele a felvételijegybe, 
a fennmaradó 20 százalékot az 5–8. 
osztály tanulmányi átlaga adja.

Képességvizsga: a diákok 77 százaléka ért el 5-ös feletti átlagot

 » Anyanyelvből 
7 619 vizsgázó 
(95,9 százalék) 
kapott ötös felet-
ti jegyet, közülük 
123-an 10-est (a 
10-es dolgozatok 
száma nem vál-
tozott újrajavítás 
után).

Apanagyfalu 15. században 
épült műemlék templomát 
újította fel a Beszterce-Naszód 
megyei település református 
gyülekezete a magyar kormány 
mintegy 600 ezer eurós támoga-
tásával. Az eredeti szépségében 
felújított épületet a tegnapi 
ünnepi istentisztelet keretében 
szentelte fel Kató Béla reformá-
tus püspök.

 » MAKKAY JÓZSEF

A Beszterce-Naszód megyei Apa-
nagyfalu felújított református 
műemlék templomát felszen-

telő áldással, ünnepi istentisztelet 
keretében adta át tegnap délben Kató 
Béla, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspöke. Igehirdetését 
a gyülekezeti meghívóban szereplő 
127. Zsoltár első két verssorára épí-
tette, szellemi és lelki szükségletként 
szólt a templom szerepéről. „Napja-
inkban olyan izzó életet él az ember, 
hogy a megnyugváshoz nagyon kell a 
templom” – fogalmazott. Pozitív pél-
daként azt a kelet-európai törekvést 
értékelte, hogy egyre több templom 
épül, illetve egyre több templomot 
újítanak meg. Az egyházi elöljáró 
szerint ehhez a hatalmas munkához 
nem elegendő pusztán az emberi 
akarat: ez csak akkor lehet sikeres, 
ha sok imádsággal és Istenbe vetett 
bizalommal társul. Kató Béla szerint 
emberileg sok mindent megtehetünk, 
de Istent soha nem szabad kihagyni 
számításainkból, legyen az családi 
hajlék, vagy éppen templom építése. 

Ennek hiányában az emberi tervek 
gyakran dugába dőlnek. A reformá-
tus püspök Isten nagy segítségének 
nevezte a magyar kormány tetemes 
adományát, ami nélkül egy ilyen kis, 
112 lelket számláló gyülekezetnek 
esélye sem lett volna a 15. században 
épült templomát eredeti szépségé-
ben felújítani. Kató Béla gondolatait 
folytatva Bányai Csaba esperes és az 
apanagyfalui lelkipásztor, Márton Z. 
Barna egyaránt azt hangsúlyozták, 
hogy a település számára a csodával 
határos módon sikerült összehozni 
a beszakadt mennyezetű templom 
felújítását. Már a kétezres évek ele-
jén megszületett a terv, de akkor a 
munkálatok pénzhiány miatt el sem 
kezdődhettek. Bő másfél évtizedet 
kellett várni, amíg az új lelkipásztor 
ígéretet kapott a Kolozsváron székelő 
püspöktől, hogy magyar állami támo-
gatással valósíthatják meg régi álmu-
kat. A beszakadt tetőzetű templomot 
a megyei műemlékvédelmi igazga-
tóság be akarta záratni, de a hívek 
továbbra is ragaszkodtak hajlékuk-
hoz. Tudták, ha egyszer lemondanak 
a templomról, az épület tovább fog 
romosodni, és előbb-utóbb teljesen 
használhatatlanná válik. Sok-sok 
várakozás után végül 2018-ban fog-
hattak hozzá a mintegy 600 ezer euró 
összértékű beruházáshoz, amelynek 
fi nanszírozását az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület közvetítésével a 
magyar kormány vállalta fel. Brendus 
Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkárságának főosztály-
vezetője köszöntő beszédében úgy 
fogalmazott: a templom falai között 
szinte érezzük, ahogyan az Apafi k, a 
Bethlenek és a Bánff yak üdvözölnek 

bennünket, itt találkozunk Apanagy-
falu több évszázados történelmével. 
A látogató nem egy hatalmas kated-
rálisban talál rá a régi erdélyi törté-
nelemre, hanem a fák között meghú-
zódó csendes kis épületben. Brendus 
Réka a siker kulcsaként ennek a kis 
közösségnek az élni akarását és az 
összefogást hangsúlyozta. A buda-
pesti kormány képviselője kiemelte, a 
templomot 300 évvel ezelőtt Kemény 
Jánosné Teleki Anna építette újra a 
romjaiból. Mára egy létszámában kis 
magyar közösség újra megtette ezt, 
ami bizonyítja, hogy nem a szórvány-
közösség létszáma, hanem annak lel-
külete a fontos. Az ünneplőket Ioan 
Mureșan polgármester és Ioan Dacian 

KATÓ BÉLA REFORMÁTUS PÜSPÖK: A MAGYAR KORMÁNY TÁMOGATÁSA NÉLKÜL ESÉLYTELENEK LENNÉNEK A FELÚJÍTÁSI TERVEK

Megújult Apanagyfalu középkori temploma

Bányai Csaba esperes (a szószéken) az apanagyfalui templomfelújítás történetéről beszélt
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Antal ortodox pap is köszöntötte. Az 
istentiszteletet követően Kató Béla 
az udvaron összegyűlt hívekhez 
szólva hangsúlyozta: egymagában 
egyetlen református család sem tud 
megmaradni, ehhez kell a szűkebb 
és tágabb közösség összefogása. Ezt 
szolgálja a magyar kormány nem-
zetpolitikája, hiszen a különböző 
pénzügyi támogatásokban megnyil-
vánuló szolidaritás nélkül az apa-
nagyfalui református közösségben 
is esélytelen lenne ekkora beruhá-
zásokban gondolkodni. „A magatok 
során ti is segítsetek másokon. Ez 
legyen e jelentős támogatás elnye-
résének üzenete” – fogalmazott az 
egyházi elöljáró.

 » A budapesti 
kormány képvi-
selője kiemelte, 
a templomot 
háromszáz évvel 
ezelőtt Kemény 
Jánosné Teleki 
Anna építette újra 
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egy létszámá-
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megtette ezt, ami 
bizonyítja, hogy 
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ma, hanem annak 
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