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• A marosvásárhelyi 
Bolyai Farkas Gimná-
zium vezeti a magyar 
tannyelvű nyolcadik 
osztályokkal működő 
erdélyi iskolák képes-
ségvizsga-rangsorát 
hároméves összesítés 
alapján. A rangsor 
elkészítésekor a diákok 
román-, matematika- és 
magyarvizsga-eredmé-
nyeit vette figyelembe 
az Erdélystat, az okta-
tási minisztérium hiva-
talos adataira alapozva. 

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

Hároméves rangsort készí-
tett el az Erdélystat sta-
tisztikai csapat a magyar 

nyolcadikosok 2019–2021 közötti 
eredményeinek összevonásával. 

Mint írják, mindezt annak 
érdekében, hogy az egyes 
évfolyamok teljesítményé-
ben előforduló hullám-
zások tompításával egy 
megbízhatóbb iskolai mu-

tatót hozhassanak létre. 
Összesen 456 iskola vagy tagozat 
23 537 diákjának képességvizs-
ga-eredményeit vették figyelembe 
a rangsor elkészítésekor. Az elmúlt 

három év összevont eredményei 
alapján a rangsor élén a következő 
öt iskola áll: első helyen a marosvá-
sárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium, 
őt követi a kolozsvári János Zsig-
mond Unitárius Kollégium, majd a 
szintén kolozsvári Báthory István 
Elméleti Líceum, negyedik helyen 
van a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium, ötödik helyen 
pedig szintén egy marosvásárhelyi 
tanintézet áll, az Európa Általános 
Iskola. Érdemes megjegyezni, hogy 
az első tízben szerepel még egy ma-
rosvásárhelyi iskola, a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Teológiai 
Gimnázium, amely a kilencedik 
helyet vívta ki magának.

Alap a jól működő hármas pillér

Mátéfi  István, a Bolyai Farkas Gimnázi-
um igazgatója a Székelyhontól értesült 
az összesített ranglista eredményéről, 
és úgy fogalmazott, nagyon örül a hír-
nek, óriási elégtételt jelent ez számuk-
ra. Mint hozzátette, külön büszke arra, 
hogy a nyolcadikos tanulóik nem „vá-
logatott” diákok, tehát nem felvételivel 
kerültek be annak idején az iskolába, 
hanem ugyanolyan osztályok vannak 
itt is, mint más marosvásárhelyi tan-
intézetben. „Nagyon fontos, hogy jó 
a közreműködés a tanárok, diákok és 
szülők között. A siker titka ez a jól mű-
ködő háromszög. A diákok érzik, hogy 
a tanárok támogatják őket, a rendsze-

res és következetes munkának pedig 
megvan az eredménye” – fogalmazott 
Mátéfi  István. Az iskolavezető úgy véli, 
a Bolyai iskolában az online oktatás is 
nagyon jól működik, a személyes ta-
nítás közben is voltak kollégák, akik 
online felületen is tartottak felkészítő 
órákat délutánonként az iskola online 
platformján. A marosvásárhelyi isko-
lának állandó vetélytársa a kolozsvári 
János Zsigmond Unitárius Kollégium, 
ám 2019 és 2021 között csak egyszer 
előzte meg a kolozsvári tanintézet a 
marosvásárhelyit, ezért is kerülhetett 
első helyre a Bolyai Farkas Gimnázi-
um a hároméves ranglistán. A Bolyai 
iskola nyolcadikos végzettjeinek há-
roméves képességvizsga-átlaga 8,42.

Ha mindenki végzi a dolgát

A székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium is előkelő helyet vívott ki 
magának, a hároméves ranglista ne-
gyedik helyén áll. Bekő Melinda, az is-
kola aligazgatója büszke tanintézetére, 
és mint elmondta, a siker titkát abban 
látja, hogy mindenki következetesen 
végzi a rábízott feladatot. Az intéz-
ményben eddig is mindig minden nyol-
cadikos átment a képességvizsgán, és 
reméli, ezentúl sem lesz másként. Mint 
elmondta, az online oktatás sem jelen-
tett különösebb akadályt a tanulásban, 
hiszen aki akar, az tanulhat online tan-
rend alatt is. A székelyudvarhelyi tanin-
tézet nyolcadikos végzettjeinek három-
éves képességvizsga-átlaga 8,06.

Három év eredményei alapján
A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium vezeti az iskolai rangsort

6 A K T U Á L I S

Az iskola hírnevét emeli, 
ha jó a viszony tanárok, diákok 
és szülők között
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Íme az első tíz iskola

1. Bolyai Farkas Gimnázium, 
Marosvásárhely
2. János Zsigmond Unitárius 
Kollégium, Kolozsvár
3. Báthory István Elméleti 
Líceum, Kolozsvár
4. Tamási Áron Gimnázium, 
Székelyudvarhely
5. Európa Általános Iskola, Ma-
rosvásárhely
6. Ady Endre Elméleti Líceum, 
Nagyvárad
7. Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 
Szatmárnémeti
8. Apáczai Csere János Elméleti 
Líceum, Kolozsvár 
9. II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Teológiai Gimnázium, 
Marosvásárhely
10. Áprily Lajos Főgimnázium, 
Brassó

A PNL nem akar rotációs rendszert és PSD-s kormányfőt

• RÖVIDEN 

Miközben csütörtökön is folytatódtak a kormányalakítási 
tárgyalások a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata 
Párt (PSD) és az RMDSZ között, továbbra is számos ellentét 
áll fenn a két román párt elképzelései között. Rareş Bogdan, 
a PNL első alelnöke leszögezte: a pártvezetést az országos 
tanács nem hatalmazta fel arra, hogy elfogadja a rotációs 
megoldást – vagyis hogy egy ideig az egyik, majd a másik 
párt adja a miniszterelnököt –, és abból sem enged, hogy a 
kormányfőt a liberálisoknak kell adniuk, vagyis sem PSD-s, sem 
RMDSZ-es miniszterelnököt nem fogad el. Hozzátette: a párt 
Florin Cîţu pártelnököt jelöli kormányfőnek, de ha szükséges, 

másik jelöltet is megneveznek. Arról is beszélt, hogy a PSD által 
szorgalmazott bér-, pótlék- és nyugdíjemelésekre nincs pénz az 
államkasszában. Hozzátette, a PSD által javasolt emelések 26 
milliárdos terhet rónának a költségvetésre. „Ma nincs meg ez 
a pénz. Cserében mi 7 százalékos nyugdíjemelést javasoltunk, 
amit anélkül, hogy felforgatnánk a költségvetést, 10–11 száza-
lékosra fel tudunk tornászni, de nem tudom, hogy decembertől 
vagy januártól” – hangsúlyozta Bogdan. A PSD által javasolt 
másik gazdasági lépés, a progresszív adózás és a nagy vagyo-
nok adójának bevezetése kapcsán Florin Cîţu, a PNL elnöke, 
ügyvivő miniszterelnök még szerdán este leszögezte: pártja 

nem támogatja, hogy pluszadót vessenek ki azokra a román 
állampolgárokra, akik dolgoznak és vagyont halmoznak fel. A 
leendő kormány összetételéről annyit mondott, várhatóan két 
új minisztérium lesz, az egyik a vállalkozói szférával, a másik 
a szociális kérdésekkel foglalkozik majd. Florin Cîţu reményét 
fejezte ki, hogy a kormányalakítási tárgyalások vasárnap lezá-
rulnak és jövő héten sor kerülhet a kabinet beiktatásáról döntő 
parlamenti szavazásra. Ugyanakkor mivel a leendő koalíciós 
pártok nem tudtak megállapodni sem a béremelések, sem a 
kormányfő személyéről, a csütörtökön kiszivárgott hírek szerint 
a pártelnökök Klaus Iohannis államfővel készültek egyeztetni.




