
A veszpr6mi Lovassy Ldszlo Gimndzium 6sztdt megljutt iskola6putetben
folytatia munkdjdt. A 860 milli6 forintos cfmzett dtlami tdmogatds eredme-
nyekdnt a mai kovetetmenyeknek megfeletS, fzteses epUtetOen tanulhat-
nak a di6kok.

A bardtsdgosan kialakftott folyosoi zugokban zajtik a szuneti klubelet. Az
osztdlytermeken kfvul kilenc szaktanterem, egy kdmia- 6s egy fizikalabor
segiti a mindennapos felkeszulest. Itt 6vek 6ta biztosftottak a fettdtetek az
emelt szintI fizika6retts6gihez szuksdges kfs6rtetekhez. A fetljftds atkal-
mdval a kdnyvtdrat is b6vftettdk, amely a megye legnagyobb p6ldanysz6m0
iskolai kdnyvtdra. Egy rtj 1puletreszben kosdrlabdapatya mdret(i sportcsar-
nokot alakitottak ki, lel1toval. Schultz Zoltdn igazgat6 szerint az l g67-ban
6pult iskola kullemere bizony rdfert a meg0jut6s.

ezt kovet6en is sok kiv6l6sigot
adott az orszlgnak. Itt 6retts6gi-
zett Mddl Ferenc volt koztirsa-
sigi elnok, Freund. Tamds Bo-
lyai-diias agykutat6 €s Kiss Ba-
ld,zs is, aki Atlanttrban kalapics-
vet6 olimpiai bainok lett.
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L gimna;zium a megy6nek 6s a
ftgi6nak is kiemelt intlzm€nve,

Az intezm€ny tort€nete azonban sokkal
regebbre nyflik vissza, hisz a mai
Lovassy a viros legrdgebbi koz€piskolf-
ja. A jogel6d Piarista Gimndziumot
171l-ben alapitotthk A piarista tanlrok
kozott tobb orszigos szaktekint6ly volt:
Rduai MiklSs, Benyd,k Berndt, pd.llya

Istudn. Agimnlzium hir6t szdmos tehet-
seges tanitviny is oregbitette: a Cbolno-
ky fiudrek, Batd.nyi Jd,nos, Zicby Mi-
ltdly, Endr6di S6.ndor. Az iskolit 1948-
ban lllamositottik. Lovassy Liszl6 ne-
vet l95}-ben vette fel. A gimnlzium

igazolia ezt sz1mos mutat6: az egyetemi
felvetelik arhnya, a nyelvvizsgik szlma,
A Lovassy villlaltan elitgimntrzium, €s
igyekszik is ennek megfelelni.

- Ez nem azt jelenti, hogy nem nyi-
tott, nem befogad6, hanem hogy igyek-
szik minden tanul6i6t a legmesszebbre
eljuttatni - hangsrilyozta az igazgat6. -

Az ide jelentkez6k tobbsdge hatirozott
€letcdllal €rkezik. Bizonyos 6rtelemben

konnyii veliik, mert motiviltak, de ez
tobbet kovetel ^z itt dolgoz6 pedag6gu-
soktol is. Iskolink r6.szt :r,esz az Arany
Jinos tehetsdggondoz6 programban.
Veszpr6m,Fej6t €s ZaIa megy6b6l is €r-
keznek htrtrinyos helyzetfi fiatalok. Al-
taltrban a diilkok fele a vdroson kivtilr6l
jtrt hozzink. Eddig k6t tehets6ggondo-
zasban r6szt vett osztaly 6tettsflgizett,
6s teljesitm€nyiik nem maradt el a tob-
biek6t6l. A programban r6szt vev6k
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most egy csoportnyian vannak, €s egy

osztalyon belill, nagyr6.szt integrfiltan

tanulnak.

Az igazgat6 elmondta, hogy a prog-

ram il;JltaL thmogatott diikok fiitaita
probl€mlk at hoztak az iskollba, amely

a tantrrokat is alakitotta. Tapasztalatai-

kat azonban mlr a tobbi oszt6lyban is

hasznositani tudjik.
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Onofer D6ra 11. ddolyamos tanul6t az

alagsori nagy zsibong6ban sz6litottam

meg.
- Mi6tr vdlasztoltad ezt az iskol6t?
- Berhidln lakom, €s az egyik isme-

r6som javasolta, mert nagyon j6 hire

van. De az oszttr\rf6nokom is ajinlotta,

hogy ielentkezzem a tehetsEggondoz6

pfogfamfa.
- Sikeriih beilleszkedned?
- Nagyon jo itt a kozosseg, nagyon

tetszik a diak6let, ahogy viszonyulnak

egymdshoz a tanul6k, a kozos progra-

mok. N€ha 6tezzik, hogy egy kicsit h6t-

terbe szodunk, de pr6b6lunk osszecsi-

szolodni.
- Ebb6l az iskol6b6l sokan tovdbbtonul-

nak, Szigortok a tandrok?
- Szigorf is van koztiik, de inkibb

rigy fogalmazn€k, hogy kovetelnek.

Kozvetlenek, 6s sz6t lehet veli.ik 6rteni.
- Mi] szeretnil csindlni feln6nk6nt?
- Meg nem tudom pontosan, prog-

ramszerveztk€.nt vagy (tisigir6k6nt,

esetleg rcndez6k€nt szeretndk dolgozni.
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A ,,f6re1l" - mondjtrk a korny€ken a
gimniziumr6l. Nem csoda, hisz negy-

ven 6ve folyik specid.lis matematika-

oktat6.s ^ gimnlziumban. Emellett

1990 5ta miikodik informatika tago-

zat. Egy €vfolyamon n€gy plrhuzamos

osztilly var1 az emlitett kett6n ldvil az

egyikben az emelt szinten angol nyelvet

tanul6k 6s a tehets6ggondoz6 ptogram-

ban r€szt vev6k tanulnak, a mlsik n6-

met nemzetisdgi oszttrIy, amelyet 1993-

ban inditottak el. Ahogy az igazgat6

mondta: az iskola er6ss6ge L matemati-

ka, 6s ez a felv€telindl is litszik, mert a

diikok kdtharmada olyan pilyirk fel6 in-

dul, amelynekalapja a matematika.

Ugyanakkor meglep6, hogy a ,f6-
retrI" a nagy hagyominyokkal rendelke-

z6 mfiudszeti fesztiud.lon, a He-

likon Unnepsdgen az ut6bbi

6vekben kdtszer is elrryerte a

Helikon vandorSer.leget. A gim-

ntrziumnak k6t kdrusa is van:

egy maidnem hatvan6ves veg-

yeskara 6s egy nemzetis6gi k6-

rusa. N6pszerf a kdpz6mtiu6-

szeti onkdpz6kor, amely mun-

kliinak egyik legliminyosabb

eredm€nye a millecenten1rium

6v6ben felavatott honfoglallsko-

ri motivumokkal festett fal. De

azt, lrory itt komolyan veszik a

miiv6szeti nevel6st, az mutltja

leginkdbb, hogy a drdmajdtd-

kol kiilon tanttrrgyk6nt, a modult nem

mls tantirgyakba be€piwe oktatitrk ).,
illetve 10. osztilyban. (A nemet fiemze-

tis€gi osztilIyban id6n el6szor n6metiil.)

Az utols6 k€t 6vben pedig kotelezf

egy-egy 6ra miiv€szeti tantilrgyat vilasz-

taniuk a diikoknak, ami lehet zene, ak-

tiv 6nekl6s, 6nekl6s n6metiil, rajz, fot6,

film vagy m6diaismeret. SchuLtz Zolttrn,
aki maga matematika- 6s ftzlkatanfir,
hangsulyozta, hogy a kev6sb6 iskola-
konform gyerekeket leginkdbb a mfiv€-
szeti tanarok tudiak megsz6litani. Ezek
az 6rtrk nagyban segitik a probl€mis
gyerekeket is gondjaik megoldtrsiban.

V. S.
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