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Az iskolák a tanulmányi ered-
mények alapján döntenek arról, 
hogy kiket vesznek fel, ha azon-
ban egy gimnáziumban nagy a 
túljelentkezés, akkor az iskola 
kötelezővé teheti a központi vizs-
ga megírását. Ebben az esetben 
az írásbeli vizsgák eredménye 
az összpontszám ötven száza-
léka lehet, a pontok másik felét 
az általános iskolai osztályzatok 
teszik ki. 

A megreformált felvételi rend-
szerről beszélgettünk Szilasné 
Mészáros Judittal, az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
igazgatóhelyettesével.

– A megváltozott felvételi rend-
szer bevezetése jelentett-e különö-
sebb gondot az érdi Vörösmarty 
Mihály Gimnázium pedagógu-
sai és a felvételire jelentkező diá-
kok számára?

– Az új rendszer számunkra 
nem annnyira új, mert mi eddig 
is éltünk az igényes választás 
lehetőségével, hiszen nálunk 
évek óta többszörös a túljelent-
kezés. A gimnáziumban eddig is 
központi írásbeli dolgozatot irat-
tunk a nálunk jelentkező negye-
dikes és nyolcadikos diákokkal. 
A nagyoknál a központi dol-
gozat megírására tavaly került 
sor először, de a kicsiknél évek 
óta bevett gyakorlat volt a köz-
ponti vizsga, mert az iskolában 
másfélszeres vagy még annál is 
nagyobb volt a túljelentkezés, így 
iskolánknak lehetőség nyílt arra, 
hogy központi írásbelit irasson 
a nyolc- osztályos tagozat szá-
mára. A központi írásbeli vizsga 
magyar és matematika, illetve 
kompetencia jellegű feladatokat 

tartalmaz, ami azt jelenti, hogy 
szorosan nem kötődik az isko-
lai tananyaghoz, inkább annak 
alkalmazását várja el a tanulók-
tól mind az anyanyelvi, mind 
pedig matematika tantárgyból. A 
nyáron meghozott törvénykezés 
alapján újdonságot jelent, hogy 
a kicsiknél, a negyedikeseknél 
nem lehet szóbeli meghallgatást 
tartani, csak az eddigi tanulmá-
nyi eredmények és a központi 
dolgozat adja meg a tanuló által 
elért végső pontszámot, és a 
sorrendet ennek alapján fogjuk 
kialakítani.

– Hány diák jelentkezett felvé-
teli vizsgára?

– A negyedikeseknél 124 
tanuló írt, de még hátra van 
a pótló nap, és csak azután 
ismerjük meg a végső számo-
kat. Hangsúlyozom, ez csak 
az írásbeli vizsgára való jelent-
kezést jelenti, mert ezt bárhol 
megírhatták a tanulók, attól füg-
getlenül, hogy a későbbiekben 
melyik iskolába jelentkeznek, 
hiszen a diákok több helyre is 
beadhatják jelentkezési kérel-
müket. A  Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban egyébként a 
nyolcadikosok eddig is részt 
vettek központi felvételi vizs-
gán, azt követően pedig külön 
írásbelit írtak a kiválasztott 
speciális tagozatok követelmé-
nyeinek megfelelően, amelyek-
re jelentkeztek, illetve szóbeliz-
tettünk is. Jelenleg írásbelit már 
nem tartunk, tehát a nagyoknál 
úgy alakul a felvételi pontszám, 
hogy a tanulók hozzák maguk-
kal a gimnázium által meghatá-
rozott tantárgyakból a pontszá-

mokat, a mi esetünkben a hete-
dikes év végi és a nyolcadikos 
félévi tanulmányi eredményt 
tekintjük mérvadónak azokból 
az alapvető tantárgyakból ame-
lyek majd az érettségi vizsgán is 
választhatók lesznek. Száz pon-
tot jelent a kompetencia jellegű 
központi írásbeli, és akik emelt 
szintű képzéseinkre, az úgyne-
vezett tagozatainkra jelentkez-
nek, azok újabb 50 pontot kap-
hatnak szóbeli vizsgán.

– Önök már tavaly is írattak 
kompetencia jellegű központi 
dolgozatot…

– Így van, a nagyoknál mi 
már tavaly áttértünk erre, mert 
tudni lehetett, hogy egységesí-
teni akarják a felvételit, hiszen 
ennek a dolgozatnak az értéke-
lő lapját bármelyik középiskola 
elfogadja majd, és így a 14 éves 
diák nem kényszerül arra, hogy 
több dolgozatot írjon az általa 
megnevezett iskolák profiljának 
megfelelően.

– Nem sérül a gimnázium 
pedagógiai önállósága az új fel-
vételi rendszer bevezetése miatt?

– Mivel maga a pedagógiai 
program is a kompetencia jellegű 
oktatás irányába megy el, mivel a 
kétszintű érettségi is ilyen vonat-
kozásban vár el eredményeket 
a végzős diákoktól, úgy érzem, 
nem sérül az önállóság. Egy 
kicsit nehéz volt feladni a hagyo-
mányos, általunk szerkesztett 
követelményrendszert, de most 
ezt követeli meg a törvénykezés.

– A Gimnáziumok Országos 
Szövetsége elnöke rossznak 
nevezte az új felvételi rendszert, 
azt mondta, nagyon alacsony 
színvonalú kérdéseket fogalmaz-
tak meg a felvételizők számára.

– Véleményem szerint a fel-
adatlapok nem voltak könnyű-
ek. A kicsiknél matematikából 
tíz-tíz példát tartalmaztak, ame-
lyek kifejezetten nehezek vol-
tak, és a nyolcadikosoknál is 
komoly koncentrációt és össze-
szedettséget igényelt a felada-
tok megoldása. Az kétségtelen, 
hogy a feladatok nem kapcso-
lódtak szorosan a tananyaghoz, 
inkább az egész új oktatási 
rendszert meghatározó irányt 
követték, ahol nem a tényanyag-
tudás a fontos, hanem az alkal-
mazás. Számos felmérés készült 
az utóbbi időben, amelyekből 
kiderült, hogy a tényanyagot 
tekintve Magyarország matema-
tikából és természettudomány-
ból az élmezőnyben szerepel 
nemzetközi viszonylatban, de 
az alkalmazott tudást tekint-

ve az európai rangsor végén 
vagyunk.

– Honnan érkeztek felvételiző 
diákok? Hány induló osztályt 
terveznek?

– A Vörösmarty Mihály 
Gimnázium körzeti beiskolázá-
si feladatokat is ellát, tehát jöt-
tek hozzánk Százhalombattáról, 
Sóskútról, Tárnokról, Puszta-
zámorról, Tardosról, Marton-
vásárról és Törökbálintról is. Az 
idén nagyon sok nyolcadikos 
jelentkezett nálunk, de ez nem 
jelenti azt, hogy mind az 505 
gyerek hozzánk adja majd be 
felvételi jelentkezési lapját, reáli-
san mintegy 360 gyerek jelentke-
zésére számítunk. Reményeink 
szerint négy induló osztályunk 
lesz, és hat tagozattal dolgozunk 
a következő tanévben is. Az 
idegen nyelvi – angol és német 
–, a matematika, a biológia és a 
kémia, valamint a 2008/2009-es 
tanévben indult humán tagoza-
tos tantervű osztályokban emelt-
szintű képzés folyik majd. El kell 
mondanom, a környéken kevés jó 
minőségű és jó színvonalú gim-
názium van, és folyamatos igény 
mutatkozik arra, hogy fogadjuk 
be a gyerekeket, különösképpen 
az Érden élőket, és mi szeretnénk 
is megfelelni ennek az igénynek. 
Átlag 33 fős osztálylétszámok-
kal dolgoznak pedagógusaink, és 
ez megfeszített munkát igényel. 
Mindezek alapján mondom: jogo-
san várja el a tantestület, a szülői 
közösség és a gyerekek, hogy az 
önkormányzat továbbra is kellő 
figyelmet fordítson a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium működési 
feltételeinek a biztosítására. Az 
érdekeltektől azt kérjük a költség-
vetési tárgyalások időszakában, 
hogy a város tekintse egyfajta 
kulturális, oktatási és pedagó-
giai értéknek a gimnáziumban 
zajló tevékenységeket. Munkánk 
elismerését jelenti, hogy tanév 
közben is sokan jelentkeznek 
nálunk Budapestről, és azt kérik, 
engedélyezzük gyermekük itteni 
továbbtanulását, mert Budapesten 
manapság olyan hatások érik a 
gyermekeket, amelyektől sze-
retnék megóvni őket a szűlők. 
Kétségtelen, az állam részéről 
nem kellőképpen megalapozott 
az oktatás finanszírozása, nagyon 
sok feladat hárul a helyi önkor-
mányzatra, de reméljük, minden-
ki egyetért azzal, hogy szükség 
van az érdi Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumra, és az önkormány-
zat felvállalja a sajátos kulturális 
centrumnak is tekinthető gimná-
zium támogatását. Papp János

Csökken a bölcsődei támogatás mértéke – hallhattuk a múlt heti, 
szerdai sajtótájékoztatón. T. Mészáros András polgármester azt 
is elmondta, hogy a város háromszázmillió forintot szeretett 
volna a bölcsődei helyek számának növelésére, illetve az épü-
let átalakítására, felújítására fordítani, ezért tavaly 250 millió 
forintos támogatásra pályázott, sajnos, sikertelenül. Azzal azon-
ban, hogy az egy főre jutó támogatás csökkent, még a mostani 
színvonal is alig lesz fenntartható. Elgondolni is rossz, hogy mi 
lenne, ha a bölcsőde állapota miatt az ÁNTSZ mondjuk tavasz-
szal bezárná az intézményt… Mindenesetre az önkormányzat 
vezetése úgy döntött, hogy akár önerőből, hitelfelvétellel is, de 
megvalósítják a tervezett bővítést, felújítást, a tervek ugyanis 
készen állnak. A jelenlegi helyzetről pedig képeink szinte min-
dent elárulnak.Szilasné Mészáros Judit igazgatóhelyettes: Mi eddig is éltünk az igényes 
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A Vörösmartyban már a következõ tanévre készülnek

A gimnázium az önkormányzat 
támogatására számít
Idén januártól megváltozott a középiskolai felvételi 
rendszer, és már csak az oktatási tárca által összeál-
lított egységes, központi felvételi vizsga eredményei 
alapján rangsorolják a gimnáziumok a tanulókat, saját 
felvételi vizsgát nem tartanak. 

Sikertelen pályázat után
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Átázott, megfeketedett falak, málló vakolat

A kazánház sem mutat kedvezõbb képet

Az épület fõbejáratánál ez a látvány fogadja az érkezõket.


