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Várakoznak a felvételizők
Csütörtökig tölthetik ki jelentkezési űrlapjukat a kilencedik előtt álló diákok

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

A z oktatási minisztérium ál-
tal közzétett, 2020–2021-es 
tanévre vonatkozó közép-

iskolai felvételi naptár szerint a 
számítógépes elosztási űrlapok ki-
töltése július 16–22. között zajlik, az 
esetleges hibák ellenőrzésének és 
javításának határideje pedig július 
23-a. A számítógépes elosztásra jú-
lius 24-én kerül sor, és a bejutottak 
listáit az iskolák hirdetőtábláin is 
közzéteszik. A középiskolákba való 
jelentkezéshez az országos képes-
ségfelmérő átlaga 80 százalékban 
számít. A felvételi általános kiszá-
mításánál az 5–8. osztály átlagát is 
fi gyelembe veszik, ez utóbbit húsz  
százalékban számítják bele a végle-
ges jegybe.

Az elosztási algoritmus

Az elosztási algoritmust a program 
fejlesztői részletesen ismertették. 
„Első lépésként a felvételi szoft ver 
sorra veszi az egyes diákokat, kezd-
ve a legmagasabb átlaggal, és csök-
kenő sorrendben folytatja. Második 
lépésként minden tanuló esetében 

először a lapon szereplő első lehető-
séget vizsgáljuk meg. Maradtak még 
helyek? Ha igen, akkor a tanulót az 
elsőként feltüntetett szakterületre 
osztják be, és továbbhaladnak a 
következő tanulóhoz. Ha nem ma-
radtak helyek a tanuló által elsőként 
feltüntetett szakon, akkor a tanuló 
űrlapján szereplő második lehető-
ségre, majd szükség esetén a har-
madikra lépnek, és így tovább, amíg 
nem találnak olyan szakirányt, ahol 
van szabad hely, vagy amíg a lehető-
ségek ki nem merülnek. Ha az űrla-
pon szereplő összes lehetőség kime-
rül, de egyikben sincs több szabad 
hely, a tanuló nem kerül be egyik 
szakra sem” – összegzik a program 
fejlesztői az elosztás lépéseit.

Azonos felvételi átlag esetén

Ha két jelentkezőnek azonos a fel-
vételi átlaga, akkor a következő 
szempontok alapján osztják el a 
helyeket: fi gyelembe veszik az or-
szágos képességfelmérőn elért át-
lagot, az 5–8. osztály átlagát, a ro-
mán nyelv és irodalom vizsgán elért 
eredményt, a matematikavizsgán, 
illetve a magyar nyelv és irodalom 
vizsgán elért eredményt, amennyi-
ben a diák magyar tagozatra kíván 

bejutni. A fejlesztők megjegyzik, 
hogy az elmúlt évek bejutási átlaga 
csak tájékoztató jellegű. Lehetséges, 
hogy idén sokkal magasabb lesz a 
bejutás alsó határa, mint a korábbi 
években, de lehet alacsonyabb is. 
Azt tanácsolják a jelentkezőknek, 
hogy töltsenek ki minél több lehető-
séget a megfelelő sorrendben, azaz a 
számukra legvonzóbb szaktól a leg-
kevésbé kívánatosig. A kellemetlen 
helyzetek elkerülése érdekében a 
diákok győződjenek meg arról, hogy 
a jelentkezési lapon szereplő összes 
adatuk helyes. Mint írják, a gimná-
ziumi helyek száma elegendő ahhoz, 

hogy minden jelentkezőt el lehessen 
osztani, ha elegendő és reális válasz-
tást jelölnek meg az űrlapon.

Nem változott a magyar 
osztályok száma

Maros megyében nem változott a 
magyar tannyelvű kilencedik osz-
tályok száma, ugyanannyi indul 
idén is, mint tavaly, nem is indul-
hat több, hiszen a gyereklétszám 
is jóval kevesebb a tavalyhoz ké-
pest – tájékoztatott korábban Illés 
Ildikó, Maros megye főtanfelügye-
lő-helyettese. Az elmúlt évben 1600 

nyolcadikos volt megyeszinten, 
idén pedig 1300 iratkozott fel az or-
szágos képességfelmérőre, és végül 
ezer tanuló volt jelen. Harg-
ita megyében jóváhagyták 
idén az összes betervezett 
nappali kilencedik osztályt, 
viszont esti és posztlíceumi 
képzések esetében egy-egy 
osztállyal kevesebbet ha-
gyott jóvá a minisztérium. 
Kovászna megyében esti ta-
gozatról vágtak ki néhányat a kért 
osztályok közül, de ott is az összes 
betervezett nappali tagozatos kilen-
cedik osztályt elindíthatják.

A számítógépes elosztásra 
július 24-én kerül sor, és 
a bejutottak listáit az iskolák 
hirdetőtábláin is közzéteszik
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Ákos fergeteges koncertjével 
folytatódott a Tiltott Csíki Sör 

Manufaktúra által szerve-
zett Tiltott Fesztivál szom-
bat este Csíkszentsimon-
ban. A rendezvénysorozat 
eddigi kiadásai közül erre 
a fellépésre voltak a leg-
többen kíváncsiak: a ne-

ves előadó telt ház előtt lép-
hetett színpadra.

Áldás a résztvevőkre

A koncert kezdete előtt Böjte Csaba 
ferences szerzetes szólt a több ezer 

jelenlévőhöz. Mint mondta, valame-
lyest magáénak érzi a házigazdák ál-
tal előállított terméket, hiszen anno a 
csíksomlyói szerzetesek is sörfőzdét 
működtettek. Beszélt továbbá a Fe-
rences Biciklitúráról (FerBiT), amely 
idén július 28-án indul Torockóról. A 
végállomásra, Csíksomlyóra augusz-
tus elsején érnek, Böjte Csaba pedig 
arra buzdította a jelenlévőket és min-
den érdeklődőt, hogy vegyenek részt 
a hegynyeregben tartandó esemé-
nyen, amelyen szentmise és koncert 
is színesíti majd a programot. Végül 

a ferences szerzetes áldását adta a 
résztvevőkre és a fellépőkre, majd 
felcsendültek az első dallamok.

Ákos a látványos füst- és lézer-
show alatt számos slágert és ke-
vésbé ismert dalt is előadott, illet-
ve egy meglepetésprodukcióval is 

készült: lánya, Őry-Kovács Anna is 
színpadra lépett. A koncert végén a 
közönség „követelte” a folytatást, a 
búcsúzóul előadott három dal után 
pedig hosszú percekig vastapssal 
köszönte meg a maradandó élményt 
Ákosnak és zenekarának.

Vastapssal zárult Ákos telt házas koncertje Csíkszentsimonban
• Telt házas koncertet adott Ákos szombat este a 
Tiltott Csíki Sör Manufaktúra által szervezett Tiltott 
Fesztiválon. A több ezer érdeklődőt Csíkszentsimonba 
vonzó fellépést füstgéppel, valamint fény-, illetve lézer-
show-val varázsolták igazán látványossá.

• Múlt pénteken kezdődött és csütörtökig tart a nyol-
cadik osztályt végzett diákok középiskolai iratkozási 
szakasza. A lehetőségek kiválasztásának első lépése 
az iskola, a profil és a kívánt szakirány meghatározá-
sa. A középiskolába való beiratkozás felvételi vizsga 
nélkül, nyolcvan százalékban az országos képesség-
felmérő átlaga alapján történik, illetve húsz százalé-
kot „nyom a latban” az 5–8. osztályos átlag.

Útlezárás
Szakaszos útlezárásokra kell 
számítani jövő héten – mun-
kanapokon reggel nyolc és 
délután hat óra között – a 
székelyudvarhelyi Szent János 
utcának az Ady Endre és József 
Attila utcák közötti részén. 

Jószágok égtek bent
Egy disznóól és egy istálló égett 

le szombaton délután Székely-
varságon, csak a tűzoltók gyors 
közbelépésének köszönhető, 
hogy a lángok nem terjedtek 
át a lakóházakra – tudtuk meg 
Borbély Imrétől, a helyi önkén-
tes tűzoltó-alakulat vezetőjétől. 
Az eset során két malac és egy 
tinó égett bent a gazdasági 
épületekben. Az oltásban több 
önkéntes és a székelyudvarhe-
lyi hivatásos tűzoltók is részt 
vettek a mintegy kétszáz civil 
mellett. Gyűjtést szerveznek a 
pórul járt gazda megsegítéséért.

• RÖVIDEN 

Hatalmas bulit csapott Ákos 
és zenekara Csíkszentsimonban 
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