Kedves Lányok és Fiúk! Kedves Kollégák! Tisztelt Szülők!
Újra itt az utolsó iskolai ünnepélyes alkalom, amely az értékelésre, összegzésre is időt
és lehetőséget ad nekünk. A mögöttünk álló év legfontosabb pillanatait összefoglalni csak a
teljesség igénye nélkül tudom, annyi minden történt velünk a 2018/19-es tanévben. A sok
feladat, rendezvény, új ismeret örömmel és elégedettséggel töltheti el szívünket, hiszen ebben
a tanévben is mindent megtettünk azért, hogy eredményes tanévet zárjunk. Ezúton is
köszönöm a befektetett munkát mindazoknak, akik iskolánk hírnevét erősítették, illetve részt
vállaltak a programok lebonyolításában. Fussunk hát végig az elmúlt 10 hónapon!
Szeptember Érdi Ifjúsági Önkormányzati választáson 4 VMG-s diák is bejutott a testületbe!
Név szerint:
Varga Dorina diák-alpolgármester
Hoffer Virág diákképviselő
Diós Gabriella diákképviselő
Apáti Zsófia diákképviselő
Megköszönöm a VMG ifjúságát képviselő munkájukat.
A következő választásra már készül Járvás Máté Kerecsen 9.c osztályos tanulónk, aki az diák
polgármester jelölt és 5 új képviselőjelölt. Sok sikert kívánok a terveitekhez!
OKTÓBERBEN
„Egy mondat a zsarnokságról"- címmel tematikus hetünk volt az ’56-os megemlékezés
keretében :filmnézés, történelmi séta, katonai hagyományőrzők bemutatója,
előadások , kiállítás.
NOVEMBER
Ismét felemelő, színvonalas és szórakoztató Szalagavató estet szervezett a VMG
közössége
köszönjük a 11. évfolyam és Nagyné Solti Gabi néni munkáját.
DECEMBER
Vörösmarty nap jelvénytűző ünnepség, műveltségi vetélkedő, játékos ügyességi, kvízjáték,
sportverseny, koszorúzás a névadó költőnk december 1-i születésnapján
A Vörösmarty-napot megelőzően „Osztályszépítő-versenyt” hirdettünk, amelybe diákjainkkal
együtt sok szülő is bekapcsolódott. Gratulálok a legszebb tanteremért a 6. e osztálynak.
A pályaorientációs nap keretében próbáltunk segítséget nyújtani a továbbtanuláshoz, minél
részletesebb és átfogóbb képet adni diákjainknak arról, hogy mire számíthatnak az egyetemen,
illetve a munkaerőpiacon, az adott szakon, szakmán belül, továbbá a felvételihez szükséges
alapvető általános információkat és tanácsokat prezentáltunk a következő főbb programokon:
Volt diákjaink december 4-én már 4. alkalommal szerveztek pályaorientációs előadásokat a
11. 12. évfolyamnak 4 szekcióban tudományterületeik, egyetemi tapasztalataik alapján, amely
pályaválasztási tanácsadással is kiegészült.
Adventi kirándulással, a Kisdiákszínpad műsorával és a hagyományos adventi koncerttel
hangolódtunk a karácsonyra. Megköszönöm Hornyák Tamás karnagy és A Vox Juventutis
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vegyes-karunk kiemelkedő szakmai munkáját. A színes, megható adventi és a tavaszi-koncert,
a városi és külső rendezvényeken való fellépések igényes kulturális értékközvetítése mellett
az énekkar igazi közösséggé vált.
Január: Iskolánk szervezésében összesen 139 diák vett részt nagyon jó hangulatú sí
táborban.
Február
2019. február 16-án sikeresen lezajlott a hatodik Vörösmarty-bálunk, melyen 260 szülő
és pedagógus vett részt, s melynek bevételét a tanulási környezet szépítésére és szakmai
programok megvalósítására fordíthatjuk.
Március
Nemzeti ünnepünk alkalmából a Diákszínpad, a Forrás néptáncegyüttes gimnazista
tagjai és rock-zenekarunk bemutatta a „Zúgjatok harangok” című rock operát.
Nagyszerű és színvonalas darabot láthattunk Benczéné Dizseri Márta tanárnő
rendezésében
Április Költészet napja alkalmából „Üstökös láng” címmel szervezett iskolánk
rendezvénysorozatot. Ehhez kapcsolódott „A hét verse” című akció, meghirdetésre
került a kreatív írás verseny, volt szavalóverseny és népzenei koncert.
Májusban A 159 végzős ballagása is emlékezetesre sikerült a 11. évfolyam kiváló
szervező munkájának és a 12. évfolyamnak köszönhetően.
Molnárné Kállay Andrea igazgatóhelyettes munkáját köszönöm meg, aki már
februártól szervezőmunkájával segíti diák, tanár munkáját, hogy a hétfőn középszintű
szóbelikkel folytatódó érettségik alapot és lehetőséget adjanak a 12. évfolyam tanulóinak a
felsőfokú oktatásba való bejutáshoz.
Érettségi: Előrehozott: 160 fő
A német nyelvi tábor Ausztriában
és a
németországi testvériskolai látogatás a
nyelvgyakorláson túl jó alkalom az közeli országok megismerésének is.
A Maróti Zsolt tanár úr patronálásával és koordinálásával működő Diákönkormányzat
ebben az évben is aktívan és önállóan működött, szervezte és képviselte a diákság életét.
Az idei évben a Csapatépítő DÖK – Stúdiós tábor helyszíne Nagymaros, Törökmezei
Turista ház volt. A napokban zajlottak a sportnap és diáknap mozgalmas rendezvényei
és a DÖK már az augusztusi gólyatábort szervezi.
Hagyományaink mellett új dolgokba is belevágtunk.
A DemoLab egy innovatív művészeti-pedagógiai kezdeményezés középiskolásoknak a
kritikus gondolkodás fejlesztéséért. Buttinger Dániel tanár úr sikeres pályázata után egyike
vagyunk a nyolc magyarországi középiskolának, ahol diákok, tanárok és kortársművészek
egyenrangú együttműködésén alapuló kreatív önszerveződő műhelyek alakultak, amelyek
szabad teret adnak az önálló kutatásnak, az értelmes vitának és a közös kreatív alkotásnak.
Részt vett két osztályunk a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány Iskolai Prevenciós
Programján.
Iskolánk ötödikesei részt vettek a Nemzeti Tehetség Program keretében
tehetségazonosítást támogató online mérésben, melyen kiemelkedő eredményt értek el.
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A tehetség felismerése, ápolása, az adottságoknak és elvárásoknak megfelelés a tanár, diák és
szülő együttes munkája. Versenyeredményei, iskolai és érettségi átlaga, a kompetencia mérés
eredményei és remélem a sok közösségformáló programjaink, szaktárgyakhoz és érdeklődési
körökre alakult csoportjaink által az ország egyik legjobb gimnáziumában alkothatunk együtt.
Gimnáziumunk a 40. helyen szerepel azon a listán, amely a több mint ezer hazai
középiskolát rangsorolja.
Diákjaink számos tanulmányi és sportversenyen szerepeltek kitűnő eredménnyel az
idei tanévben is, az országos, valamint megyei legkiemelkedőbb eredményt elért diákok
névsora rövidesen a honlapunkon olvasható. Most csak néhány kiemelkedő sikerről
számolnék be:
Idén tizenegyedik alkalommal adták át az Érd Kiváló Diákja emlékérmeket, az idei évben 45
érdi diáknak, köztük iskolánk 10 tanulója.
Gimnáziumunk 13 tanulója megkapta a Kovács István Alapítvány díját, kiemelkedő
tanulmányi-, sport-, művészeti és közösségi munkája alapján.
Szabadfogású Számítógép országos verseny díjazottai között két 12.a tanulói is
szerepeltek. Czeglédi Bálint és Kristóf Ákos, a Vörösmarty Mihály Gimnázium végzősei egy
különleges képernyőkímélővel, a Loop Plakáttal vívták ki a zsűri elismerését.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Harmos Márton 8.e Kaszás Lilian 6.e Bradács Tamara Panna 11.c és Dohárszky András 12.b
részére a Magyarország jó tanulója – jó sportolója címet adományozta elért eredményes
tanulmányi munkájáért és kimagasló sportteljesítményéért.
VMG Közösségéért díjat, melyet az Öregdiák Egyesület alapított idén ősszel Kertész Nóra
12.e osztályos tanuló vehette át.
A 12. évfolyamon a ballagás alkalmával
Palkovics Dóra 12.e osztályos tanulónak a
Vörösmarty Emlékplakettet adhattam át
OKTV döntősünk Kóti Dávid 11. c osztályos tanuló lett, aki a 20. helyen végzett a fizika
tantárgy döntőjében.
Gratulálunk a sikereitekhez és felkészítő tanáraitok kimagasló oktató munkájához.
A magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményekből kiderül, hogy tanulóink,
pedagógusaink részéről is igényes, eredményes tanévet zárunk.
Az iskola tanulóinak száma 769 fő ebből
Kitűnő173 fő
Jeles 223 fő, 369 fő, az iskola tanulóinak közel fele.

A 565 osztályfőnöki és 351 igazgatói dicséret, a végzősök számos nevelőtestületi dicsérete
azt bizonyítja, hogy az iskola tanulóinak nagy többsége elfogadja céljainkat és szorgalmával,
magatartásával az egyéni és közösségi érdekeket és értékeket egyaránt szem előtt tartja.
A dicséretek mellett sajnos intőket és figyelmeztetőket is kellett adni. Az 55 osztályfőnöki
intő, 85 szaktanári figyelmeztető mellett 7 alkalommal igazgatói fokozatot is kellett
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alkalmaznom súlyos fegyelmi vétségekért, a tanórai munka és a társak zavarásáért, tiszteletlen
, megnyilvánulásért és igazolatlan hiányzásért.
Ebben az évben a mulasztások száma nőtt, 8,5 nap jut minden tanulóra, ami azonban
elgondolkodtató, hogy 71 óra az igazolatlan hiányzások száma, melynek több mint fele a
12. évfolyamon történt. Az igazolatlan hiányzás súlyos fegyelmi vétség, minden esetben
elsődleges feladata a tanulónak az iskolába járás, a tanórán való aktív, fegyelmezett
részvétel. Kiemelném, hogy a legkevesebb 544 tanórát az 5. e osztály és 1 329 órát
hiányzó 9.c hiányozta.
Térjünk rá a tanulmányi eredmények megismerésére.
Az iskola osztályainak tantárgyi átlaga az eddigi évekhez képest is kiemelkedőbb:
4,68

Legjobb osztályok:
5.e

4,96

6.e

4,89

7.e

4,86

A felsőbb évfolyamon kiemelésre érdemes átlag:
12.e

4,81

11.e

4,80

12.a

4,79

9.e

4,77

10.e

4,77

A pedagógusok és tanulók együttműködésének hatékonyságát bizonyítja, hogy a
„ leggyengébb” osztályátlag is 4,47 !
Tisztelt Szülők!
A nevelőtestület és tanulóink nevében szeretném megköszönni Önöknek segítőkészségüket,
tanácsaikat. Kérem, hogy ezután is legyenek partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók
közös nevelésében!
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Köszönetet mondok valamennyi kollégámnak és munkatársamnak a tanév során
végzett munkájáért. Miközben értékalapú nevelést és a diákokkal együttműködő, minőségi
oktatást valósítunk meg a Gimnáziumban, remélem sikerült emberinek, személyesnek,
közvetlennek maradnunk. Törekvéseinket az elismeréseink is igazolják.

A 2018/19-es tanév elismerései:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ebben az évben is köszöntötte azokat a középiskolákat,
amelyekből az idei felvételi eljárás során a legtöbb új hallgató érkezett az egyetemre. Iskolán
2016 után immár másodszor nyerte el az Ezüst Eötvös díjat, mellyel elismerték az Érdi
Vörösmarty Mihály Gimnázium közösségének és pedagógusainak munkáját.
Ebben a tanévben a tantestület által odaítélt, Az év tanára díjat Maróti Zsolt
Szeretettel gratulálok!
A tankerületi pedagógus napon is 5 kollégára vár elismerő kitüntetés.
Kedves Diákok! Vár benneteket a pihenés, a nyaralás. A kíváncsiság, a tanulni vágyás a
megismerés lehetősége azonban nyáron is adott.
Négy táborunk, a nyári élménytábor Zánkán, biológus tábor a Zemplénben, földrajzos és
vándortábor is vár rátok a gimnázium pedagógusainak szervezésében.
Használjátok ki az időt pihenésre,: járjatok múzeumokba, olvassatok sokat, kiránduljatok
hazánk gyönyörű vidékein, gyakoroljátok a nyelveket. Lélekben készüljetek a nyár végén a
következő tanév kihívásaira.
Kedves Kollégák!
Kedves
Gyerekek!
Kérünk benneteket, hogy a nyári szünetben vigyázzatok magatokra!
Jó pihenést, nagyon szép nyarat kívánok minden családnak!

Érd, 2019. június 21.
Szilasné Mészáros Judit
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