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Ikerpárként lettek a legjobbak
Orvosnak készül a két legeredményesebb Hargita megyei magyar érettségiző
• Hargita megyében 
a magyar diákok közül 
a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnázi-
um végzős tanulója, 
Geréb Fanni érte el a 
legmagasabb átlagot 
az idei érettségin. 
A második legjobb 
eredmény mindössze 
0,04-gyel kisebb az 
elsőnél, de ami igazán 
érdekes, hogy azt Fan-
ni ikertestvére, Janka 
érdemelte ki. A test-
vérpár mindkét tagja 
orvosi pályára készül.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Geréb Fanni 9,72-es átlagot ért el 
a nemrég befejeződött érettsé-
gin. „Kilenc fölött bármilyen 

jegynek örültem volna. Igazából 
meglepődtem, hogy ennyi lett, egy-
általán nem számítottam rá” – em-
lékezett vissza a pillanatra, amikor 
megtudta az érettségi eredményét, 
ami megyeszerte is a legjobb a ma-
gyar tagozaton végzettek által elért 
eredmények között. A román nyelv és 
irodalom vizsga volt számára a leg-
nehezebb, ebből a tantárgyból még 
kisebb, 7-es, 8-as körüli eredményre 
számított, a vizsgabizottság viszont 
9-esre értékelte tudását.

Az online oktatás előnyei 

Noha az elmúlt másfél évben számos 
kritika érte az oktatás módját, illetve 
a járványügyi helyzet miatt elrendelt 
online és hibrid oktatás hatékonysá-

gát, Fannit kifejezetten segítette az 
érettségire való felkészülésben az 
új oktatási módok által biztosított 
szabadság. Kérdésünkre elmondta, 
az otthon tanulás időszakában több 
időt tudott szánni a felkészülésre, az 
érettségi tantárgyakra tudott kon-
centrálni, mert nem kellett bejárnia 
az iskolába, illetve nem kellett részt 
vennie a kevésbé fontos tanórákon. 
„Nem az volt, hogy hazajövök há-
romkor és estig tanulok, hanem volt 
időm pihenni, kiegyensúlyozottabb 
volt a napom” – emlékezett vissza 
az online oktatásra a fi atal lány, aki 
egyébként orvosi pályára készül a si-
keres érettségi után.

Fanni ikertestvére, Janka alig 
maradt le az első helyről, de ő is ki-
emelkedően jó eredményt, 9,68-as 
átlagot ért el az érettségin, ami a má-
sodik legjobb a magyar tagozaton 
végzett diákok érettségi eredményei 
között. Ő magabiztosabb volt, szá-

mított rá, hogy 9-nél magasabb lesz 
az átlaga, a románból kapott 9,20-
as eredményén viszont ő is megle-
pődött, nem várt ilyen nagy jegyet. 
Korábban sokáig ő volt kettejük kö-
zül a jobb tanuló, de Fanni beérte, 
most már nagyjából egyformán jók 
mindketten. Versengés viszont nincs 
köztük, inkább segítik és motiválják 
egymást, az érettségire is közösen 
készültek – mondta el érdeklődé-
sünkre Janka. Megbeszélték a vizs-
gatételeket, és időt is tudtak spó-
rolni azzal, hogy nem dolgozták ki 
mindketten az összes tételt, hanem 
elosztották egymás közt a feladato-
kat – részletezte a közös felkészülés 
előnyeit a lány. Általános iskolás 
koruk kezdete óta osztálytársak vol-
tak, és mivel mindketten a reál tan-
tárgyak iránt érdeklődnek inkább, 
a gimnáziumban is így folytatták 
tanulmányaikat, a két tannyelvű 
természettudományok szakon. Nagy 

valószínűséggel ez tanulmányaik 
befejezéséig így is marad, ugyanis 
mint azt Jankától megtudtuk, ő is or-
vosi pályára készül. Még csak elkép-
zeléseik vannak erről a hivatásról, 
Janka a szívsebészi pályán gondol-
kodik, Fannit a mentőorvosi pálya 
érdekli inkább.

„Tudtuk, hogy jó eredményt 
fognak elérni”

A Tamási Áron Gimnázium pedagó-
gusainak nem okozott nagy megle-
petést az, hogy a tanintézet végzős 
diákjai érték el a megyében a leg-
jobb eredményeket az érettségin 
a magyar diákok között, illetve az 
sem, hogy Fanni és Janka ez a két 
diák – tudtuk meg a tanintézet igaz-
gatójától, Laczkó Györgytől. „El is 
várjuk ezt az eredményt, hiszen Ud-
varhelyszéken a legjobb tanulók itt 
vannak. Kiváló képességű tanulói 

voltak a gimnáziumnak, örülünk az 
eredménynek, és gratulálunk. Tud-
tuk, hogy jó eredményt fognak elér-
ni, ez nem volt nagy meglepetés, hi-
szen nagyon jó tanulókról van szó” 
– fogalmazott a tanintézet vezetője 
az ikerpárról. Ami általánosságban 
az érettségi eredményeket 
érinti, a gimnázium érett-
ségizői megfeleltek a vára-
kozásaiknak – mondta el 
Laczkó György. Neki mind-
össze a rangsorolás módjá-
val kapcsolatban vannak 
kifogásai, mert – mint 
mondta – mindenki az átme-
nési arányra kíváncsi, miközben az 
jórészt azt tükrözi, hogy hány diák-
nak sikerült a román írásbelije. Sze-
rinte hasznosabb volna és sokkal 
többet elmondana a teljesítményről 
az, ha az iskolákat az érettségizők 
által elért átlagok összesítése alap-
ján rangsorolnák.

Az ikerpár Fanni és Janka iskoláskoruk 
óta mindvégig osztálytársak voltak, 
és a folytatást is hasonlóan képzelik el
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