
Vizsgáznak a nyolcadikosok. Ez nem 
újdonság, vizsgáztak tavaly is, azelőtt is, 
és tíz évvel ezelőtt is: a kilencedik osztályba 
való bejutáshoz kell a vizsga eredménye, et-
től függ, ki hol folytathatja a tanulást. 

Tíz évvel ezelőtt négy egymás utáni év-
ben képességvizsgának hívták ezt a vizsgát, 
és a románból, magyarból, matematikából 
és történelemből vagy földrajzból kellett 
letenni (1999-ben még történelemből is, 
földrajzból is). Aztán a nagy tanügyi re-
form eredményeként 2004-től változott a 
vizsga neve: országos tesztnek keresztelték 
át. Egyébként minden maradt a régiben: 
ugyanazokból a tantárgyakból, ugyan-
olyan komolysággal vagy (helyenként) 
ugyanolyan komolytalansággal szervezték 
meg. 2007-ben jött a nagy változás: év 
végi vizsga helyett két tanéven át, hetedik és 
nyolcadik osztályban a félévi dolgozatot bo-

nyolították el úgy, hogy a minisztériumból 
egységes témát kaptak a diákok, a dolgoza-
tok jegyének átlaga pedig vizsgának számí-
tott. A tavaly végzett nyolcadikosokra járt 
jobban rá a rúd: hetedikben egységes témájú 
dolgozatot írtak, nyolcadik vége felé pedig 
vizsgázniuk is kellett. Annyiból szerencséjük 
volt, hogy az előző évfolyamoktól eltérően 
már csak három tantárgyból. Közben már 
országos értékelésnek hívták a vizsgát, de hát 
ez volt a legkevésbé lényeges. Idén maradt a 
tavalyi megnevezés, a vizsgák időpontja vi-
szont változott: nem tanév közben, hanem 
a tanévzárás után szervezik. Hogy a most 
hetedik osztályt végzettek mire számíthat-
nak? A tanügyi törvény nem ír elő újabb 
módosítást, tehát vizsgáznak ők is nyolca-
dik osztály végén. Mert ugye, ez nem újdon-
ság, a számítógépes elosztáshoz kell a vizsga 
eredménye.
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A világ legnagyobb smaragdját  
tették közszemlére
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A több-kevesebb napsütés mellett északon többször, 
másutt csak időnként növekszik meg erősebben a felhő-
zet. Ma elszórtan, holnap főként északon helyenként vár-
ható zápor, északkeleten néhol zivatar is kialakulhat.
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A világ minden bizonnyal legnagyobb 
smaragdját állítják ki Kolumbiában, 
a drágakő súlya 2,27 kilogramm. A 

zöld kő 11 ezer karátos – mondta a smarag-
dot bemutató bogotái bányászati vásár egyik 
szervezője.

A páratlan drágakövet 12 évvel ezelőtt ta-
lálták a dél-amerikai ország Boyaca nevű tar-
tományában, Muzo egyik bányájában, és egy 
legendabeli indián szépség után a Fura nevet 
adták neki.

A smaragd a Coexminas nevű bányatár-
saság tulajdonában áll, értéke felbecsülhetet-
len. A követ helyi idő szerint szombaton állí-
tották ki, aznap már négyezren nézték meg 
a vitrinbe tett smaragdot, amelyet öten őriz-

nek. A drágakövet egyszerre csak 15 látogató 
nézheti meg kétméteres távolságból.

Kolumbia bővelkedik ásványkincsekben, 
a latin-amerikai országból származik a világ 
smaragdtermésének 55 százaléka.

A fotót Dadai Emese, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának másodéves diákja készítette.
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