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Beiskolázási nyílt napot tart a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
a városi és a körzeti általános 
iskolák 8. osztályos tanulói, 
valamint a nyolcosztályos tago-
zatra jelentkező negyedikesek 
számára. Mivel az előző években 
igen nagy volt az érdeklődés, 
az intézmény idén külön nyílt 
napot rendez az Érd vonzás-
körzetében, illetve Budapesten 
élő végzős általános iskolások 
számára – őket november 19-
én várják. November 26-án az 
érdi nyolcadikosoknak, illet-
ve a nyolcosztályos tagozatra 
jelentkezőknek mutatják be a 
gimnázium mûködését, felvételi 
követelményeit.

Mint Bakos Mária igazga-
tónőtől megtudtuk, mindkét 
rendezvény reggel háromne-
gyed nyolckor kezdődik, a jövő 
évben induló tagozatok tan-
tervének, felvételi követelmé-
nyének ismertetésével, majd a 
diákönkormányzat mutatkozik 
be. Ezt követően az érdeklő-
dők nyitott órákon vehetnek 
részt. A program „kötelező” 
része negyed egykor ér véget, 
ekkor adják ki az igazoláso-
kat is, ám aki akar, megismer-
kedhet az épülettel – laborok, 
informatikaterem, könyvtár, 
ebédlő, sportlétesítmények, 
állatház – is. 

A nyílt napok tanulmányi 
versenyekkel zárulnak: 19-én 
biológiából, kémiából és törté-
nelemből mérhetik össze tudá-
sukat a nyolcadikosok, míg 26-
án matematika–fizika komplex 
tanulmányi versenyt tartanak. 
A versenyeket csupán egyszer 
rendezik meg, a részvétel a lak-
helytől független (tehát az érdi 
gyerekek is 19-én versenyeznek 
biológiából, és a sóskútiak is 26-
án matematika–fizikából).

– A versenyeken azért érde-
mes részt venni, mert a legjobb 
eredményt elérők közül az első 
négy „helyezett” szóbeli felvéte-
li vizsgáját elengedjük – hangsú-
lyozta Bakos Mária, hozzátéve: 
nyelvi versenyeket nem rendez-
nek, azoknak a Bolyai általános 
iskola ad otthont. Az első négy 
helyezettre szintén érvényes a 
fent említett könnyítés. 

Tudni kell ugyanis, hogy a 
Vörösmarty gimnáziumban 
több tagozat is mûködik: bioló-
gia, kémia, matematika, angol, 
német, illetve a humán (törté-
nelem–mûvészettörténet). Aki e 
tagozatokra jelentkezik, annak 
nem elég a központi írásbeli 
felvételit megírnia, a szóbe-
li vizsgán is meg kell állnia a 
helyét. Mint az igazgatónő utalt 
rá, tavaly az oktatási tárca nem 
engedélyezte a szóbeli felvételit, 

idén viszont ismét módjukban 
áll bevezetni. 

– A szóbeli vizsga azért fon-
tos, mert a diákok nem egyfor-
mák, van, aki a szóbeli vizsgán 
sokkal jobban szerepel, mint az 
írásbelin. Így ő is esélyhez jut, 
hogy felvételt nyerjen – magya-
rázta Bakos Mária. 

Az elmúlt években sok gim-
názium és szakközépiskola 
küzdött azzal, hogy megcsap-
pant a felvételt kérő diákok lét-
száma – egyes intézményeket 
megszüntettek, másokat össze-
vontak. A Vörösmartyt ilyen 
veszély nem fenyegeti, sőt a 
tagozatos osztályokra akár hat-
szoros is lehet a túljelentke-
zés. A nyolcosztályos évfolyam 
is igen népszerû, ide legalább 
háromszor annyian jelentkez-
nek, mint ahány gyereket fel tud-
nak venni. Több gimnáziumban 
a fenntartó önkormányzatok 
megszüntették, megnyirbálták 
a tagozatokat, ám Érden semmi 
ilyesmi nem történt, az oktatás 
magas színvonala nem csök-
kent az elmúlt években. 

Az épületegyüttes állapota 
azonban kívánnivalókat hagy 
maga után. A csaknem ötven 
éve alapított, 1964 óta a jelen-
legi helyén mûködő gimnázium 
kezdetben két évfolyamos volt, 
míg most öt. Az eltelt évtizedek 
alatt két alkalommal bővítették, 
ám a 751 diáknak – ennyi jár 
ide jelenleg – kevés a hely. Volt 
egy időszak, amikor a gimná-
zium országos beiskolázású 
intézmény volt, ekkor bővült 
egy kollégiummal – ma ebben a 
szárnyban is tantermek vannak, 
ám kisméretûek, nem harminc-
öt fős osztályokra méretezet-
tek. Egyes termek felszerelése 
is igen elavult. Van, ahol még 

az 1964-es lámpatestekkel vilá-
gítanak. 

– A torna- és a kondicionáló-
terem sem elegendő egy ilyen 
létszámú intézménynek, és a 
helyzet csak rosszabb lesz, ha 
a testnevelés-óraszámot a jövő-
ben emelni kell – jegyezte meg 
Bakos Mária, hozzátéve: szük-
ség lenne egy nagyobb dísz-
teremre is, hiszen nincs olyan 
helyiség, ahol az iskola összes 
tanulója elférne. Mint mondta, 
a nyílt napokon e problémák-
ról ugyanúgy szót kell ejteniük, 
mint a sikerekről.

– Sajnos, a központi régió gim-
náziumai igen kevés pályázaton 
vehetnek részt, így sok lehetőség-
től eleve elesünk. Szerencsére, 
tavaly a fenntartó önkormányzat 
pályázni tudott új természettu-
dományos labor kialakítására, és 
ha nyerünk, megújulhat az isko-
la második emelete. Emellett 
egy önkormányzati program 
keretében ősszel kicserélték a 
régi nyílászárókat, modernizál-
ták a fûtésrendszert, szigetelést, 
külső tatarozást kapott az egész 
iskola, aminek nagyon örülünk, 
hiszen az épület külseje méltó-
vá vált a rangjához – emelte ki 
Bakos Mária. 

Valóban rangos intézményről 
van szó, amely nemcsak a diá-
kok, hanem a város büszkesége 
is: ezt bizonyítják a tanulmányi 
versenyeken, diákolimpiákon 
elért előkelő helyezések, a 6., 8. 
és 10. osztályban végzett kom-
petenciamérések és az érett-
ségik kimagasló eredményei. 
(Csak összehasonlításképp: 
2010-ben az érettségi osztály-
zatok országos átlaga 3,62 volt, 
míg a Vörösmartyban 4,62.) 

– Nagy súlyt helyezünk arra, 
hogy minél többen tegyék le az 

Nyílt napok, tanulmányi versenyek a Vörösmartyban

Erre az iskolára büszke lehet a város
Novemberben két alkalommal is beiskolázási nyílt 
napot tart a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Az ország 
ötven legjobb gimnáziuma közt számon tartott intéz-
ményben minden évben igen nagy a túljelentkezés, 
és a jelentkezõknek idén az írásbeli mellett szóbeli 
felvételi vizsgát is kell tenniük – utóbbi alól csak az 
mentesül, aki a legjobb négy közt szerepel a nyílt 
napon megrendezett tanulmányi versenyen.

emelt szintû érettségit egy-egy 
tantárgyból, még akkor is, ha 
ez elvileg nem követelmény 
a választott felsőfokú intéz-
ménybe történő bejutáshoz. 
Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy 
a sikeres egyetemi munkához 
szükség van erre a plusztudás-
ra – jegyezte meg az igazgató, 
aki kérdésünkre elmondta azt 
is: a Vörösmartyból a diákok 
92 százaléka jut be egyetemre, 
főiskolára. 

– Joggal lehetünk büszkék 
iskolánkra, hiszen az ország 
első ötven gimnáziuma közt 
tartják számon. Rangsort ugyan 
nem állított fel az intézmények 
között a Köznevelés nevû folyó-
irat, de a Vörösmarty neve sze-

repel a legjobb ötven között, és 
a tanulmányi versenyeken elért 
eredmények alapján iskolánk 
a fővárosi Fazekas gimnázium 
után következik – fûzte hozzá 
Bakos Mária. 

E cikk keretében lehetetlen 
felsorolni, hány hazai és világ-
versenyen szerepeltek vörös-
martys diákok az elmúlt évek-
ben, annyit azonban el kell mon-
dani: a hamarosan megrende-
zésre kerülő Nemzetközi Junior 
Természettudományi Olimpián 
induló hatfős magyar csapatba 
beválogattak egy vörösmartys 
gimnazistát, Bosits Miklóst is. 
Vele készült interjúnkat a 15. 
oldalon olvashatják.

 Ádám Katalin

Bakos Mária igazgatónõ nemcsak az iskola eredményeire, színvonalára 
lehet büszke, hanem az új külsõre is: a gimnázium fûtésrendszerét most 
modernizálták, és a külsõ tatarozást, nyílászárócseréket is elvégezték
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Álláshirdetés
A Vörösmarty Mihály Gimnázium a 2010/2011. tanévre német szakos tanárt 
keres heti 9 óra ellátására, határozott idejű kinevezéssel. Határidő: azonnal. 
Bérezés Kjt. szerint.

Telefon: 06-23/366-842, e-mail: vmg@vorosmarty-erd.sulinet.hu
Bakos Mária igazgató


