
Eredmény csak két hónap múlva

A megyében egyedi tagozatai 
miatt egyre népszerűbb középis
kolába 460 végzős általános isko
lás összesen 780 felvételi kérel
met adott be. Ugyanakkor vi
szont csak 105 diákot tudnak fel
venni -  tudjuk meg Dobránszky 
Sándortól. Az igazgatóhelyettes 
elmondta azt is, hogy a legna
gyobb -  közel tizenegyszeres -  a 
túljelentkezés az emelt szintű an
gol tagozatra, de a drámaosztály
ba is meghaladja az ötszöröst.

Erdős Katalint Ebesről az 
egész családja elkísérte a felvé
telire. Mint azt magyarázza az 
édesapa, ők négyen jóban-rossz- 
ban összetartanak, és miért ne 
lennének együtt lányuk első 
nagy megmérettetésén. Persze a 
szülők nem mehettek be az írás
beli angol és német felvételi 
helyszínére, a tantermekbe, sőt 
még a folyosókra sem. Az aulá
ban többnyire csendben várták 
a dolgozat megírására adott 45 
perc leteltét.

Nem így Köszörűs Sándor és 
felesége, akik Nyíracsádról ér
keztek. -  Ez a mosolygás és a be
szélgetés csak álca, valójában na
gyon izgulunk, hogy miként si

Az iskola vezetőit a felvételizők és kísérőik egyaránt izgalommal hallgatták Fotók: Kovács Zsolt

kerül a dolgozata -  válaszolja 
kérdésünkre az édesanya. 
-  Gyermekünk az iskolalátoga
tások alapján ezt a gimnáziumot 
választotta ki, mi pedig támogat
tuk elképzelését. A sikeres felvé
teli érdekében külön nyelvórák-
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Ezt a gimnáziu
mot választotta 
ki, mi pedig 
támogattuk.

K ö s z ö r ű s  S á n d o r n é

ra járt, és mi -  bár nem beszé
lünk angolul -  kikérdeztük a 
szavakat.

Czibere Anett Nádudvarról ér
kezett reggel Debrecenbe, az 
írásbeli német felvételire pedig 
az alapfokú nyelvvizsgateszt ki
töltése után. Felkészülésében a 
németnyelv-tanár édesanyja se
gített. Iskolaválasztáskor az mo
tiválta döntését, hogy kiemelt 
óraszámban szeretné tanulni az 
idegen nyelvet.

A megkérdezett diákok több
sége nem tartotta nehéznek a fel
adatlap megoldását. Néhány szü
lő viszont nekünk szóvá tette: fe
leslegesnek tartják kitenni ekko-
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Kiemelt óraszám
ban szeretném 
tanulni az 
idegen nyelvet.

C z ib e r e  A n e tt

ra stressznek a nyolcadikos 
gyermeket. A felvételi vizsgák 
helyett megtenné egy elbeszélge
tés is. Az előtt is értetlenül áll
nak, hogy miért csak két hónap 
elteltével tudhatják meg biztosan 
a felvételi eredményét.

A szülők szerint indokolatlan ekkora stressznek kitenni a nyolcadikos gyerekeket
Debrecen (HBN -  K. Zs.) -  

A tanulásra még az utolsó 
percet is kihasználó nyolca
dikos diákok és az izgalom
tól hallgatag szülők töltik 
meg ezekben a napokban a 
középiskolákat. A Napló az 
Ady-gimnázium felvételijére 
látogatott el szombat dél
előtt.


