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Állit parancsoltak az érettségi csalásnak a tömörkényis lányok Fotó: Káinok Csaba 

Megsemmisítik a május 10-i 
matematika középszintű írásbeli 
érettségi vizsga eredményét, 
mert idő előtt nyilvánosságra ke-
rült a feladatlap, ez beárnyékolta 
a matúra tisztaságát, márpedig 
az Oktatási Minisztérium sze-
rint nem fordulhat elő, hogy diá-
kok tömegei azért kerüljenek 
hátrányba, mert nem csaltak. 

A döntés a szegedi tudomány-
egyetem Ságvári gyakorló gimná-
ziumában is érinti az érettségiző-
ket. A 174 végzős közül 30 diák 
matematikából az emelt szintű 
vizsgára jelentkezett. A 144, kö-
zépszintet választó diák - Dobi 
János igazgató becslése szerint -
kevesebb mint a felétől várható, 
hogy újra írja a matematika dol-
gozatot május 28-án. Az oktatási 
minisztériumban megtudtuk, 
hogy május 19-én 16 óráig min-
den végzősnek írásban kell jelez-
nie, hogy kéri-e a középiskola 
utolsó évfolyamán elért eredmé-
nyének matematika érettségi-
ként történő beszámítását, vagy 
új vizsgát kíván tenni. 

A szegedi Vasvári Pál Közgaz-

dasági Szakközépiskolában, va-
lamint a Kőrösy József Közgazda-
sági és Külkereskedelmi Szakkö-
zépiskolában a matematikai új-
raíratása az érettségizők többsé-
gét érinti, ugyanis a végzős diá-
kok zöme gazdasági felsőoktatási 
intézményben tanul tovább. 

- A cirkusz nagy terhet ró a 
gyerekekre. Mi nem keltünk pá-
nikot, csak akkor tájékoztatunk, 
ha biztosat tudunk mondani -
jelentette ki a Vasvári igazgatója, 
Siposné Gyuris Valéria. 

- A feladatlapokat hajnali ket-
tőig átvizsgáltuk kollégáimmal, 
de semmi gyanúsat nem észlel-
tünk. Megbeszéltük a szülőkkel 
is, hogy nincs ok aggodalomra, 
ha újraíratják a feladatokat, a 
diákok akkor is tudnák teljesí-
teni a szintet - tette hozzá Sza-
lay Istvánné, a vasváris bések 
matematika szakos osztályfő-
nöke. 

Emelt szintű matematikát írt 
Adrienn és a középszintűt Zsu-
zsi, a két vasváris lány szeretne 
már a szóbelire készülni. Nagy 
megterhelésnek érzik a bő két 
hét múlva esedékes ismétlést. 
Kora délután Adrienn még nem 
tudhatta, hogy neki nem kell iz-
gulnia, mert az emelt szintű ma-
tematika érettségije érvényes. 

Nagyon jó kezdeményezésnek 
tartja a kétszintű érettségit Ba-
logh ¡ános. Viszont - véli a vásár-
helyi Corvin Mátyás Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskola igazgatóhelyettese -
ezzel a botránnyal az egészet 
rossz színben tüntetik föl. Mé-
lyen elítéli azokat, akik kiszivá-
rogtatták a tételeket, hiszen ez-
zel több mint százezer diák nyu-

galmát tették tönkre. Nagyon bí-
zik abban, hamarosan kiderül, 
kik az elkövetők, és felelősségre 
vonják őket. 

BALRÓl-JOBBRÓL 
J H Politikai indíttatást éreznek sokan 

az idei érettségi botrány mögött. 
Mit gondol erről a két nagy párt 
Csongrád megyei elnöke? 
Botka László, az MSZP Csongrád 
megyei elnöke: - Remélem, a 
rendőrség teljes körűen feltárja az 
ügyet és kiderül, hogy kiknek állt 
érdekében a zavarkeltés. Minden 
politikai erőnek és pedagógusnak 
az a feladata, hogy a tanulóknak 
nyugodt körülményeket és igazsá-
gos feltételeket biztosítson a to-
vábbi vizsgákhoz. 
Nógrádi Zoltán, a Fidesz-MPP 
Csongrád megyei elnöke: - Az Ok-
tatási Minisztériumban szervezési 
és intézményi válság alakult ki, 
amiért a miniszter a felelős, aki 
nem az első botrányát éli meg Úgy 
kell korrigálniuk a jelenlegi hely-
zetet, hogy az érettségiző diákok 
esélyegyenlősége a felsőoktatási 
intézményekbe jutáshoz ne csor-
buljon. 

AZ EGYETEMEN HALLGATNAK 
• - Ha magyarból és matematikából tömeges méretekben kerültek ki tételek, 

akkor az egyetemeknek meg kell fontolniuk, hogy elfogadhatják-e az ilyen 
módon letett érettségi vizsgát - nyilatkozta Bessenyei Lajos, a Magyar 
Rektori Konferencia elnöke. Erről az álláspontról a Szegedi Tudományegye-
tem rektora, Szabó Gábor nem kívánt nyilatkozni. Dobi János, a szegedi 
egyetem gyakorló gimnáziumának igazgatója szerint a jelenleg elfogadott 
jogszabály nincs összhangban azzal, hogy a gyerekeknek július elseje után 
külön felvételit kellene tenniük a felsőfokú intézményekben. Az egyetem -
lapunk kérdéseire nevük elhallgatásával válaszoló - tanárai azt mondták, 
hogy a kormányrendeletet egyetlen felsőfokú intézménynek sincs jogában 
felülbírálni, s jogtalan lenne, ha felvételire, vagy ahhoz hasonlító szóró 
vizsgára kényszerítenák azokat a diákokat, akiket az érettségi alapján fel-
vételt nyernek. 

Oda 
a bizalom 
SULYOK ERZSEBET 

Nem kellett jóstehetség hozzá, már kedden nyilvánvaló volt, hogy 
az aznapi matematika érettségit nem lehet elfogadni. Nem érthető 
viszont, hogy a hírek szerint mindössze az ország harminc iskolájá-
ból jelentették a csalás gyanúját. A győri bencések például, talán 
mert ott eleven az erkölcsiség. 

De mire gondolhattak azokban az iskolákban, ahonnan nem 
ment a jelentés a minisztériumba ? Ahol nem éltek a gyanúval? 
Dacára, hogy nem volt internetes fórum, beleértve a minisztéri-
um háttérintézményeit, ahol ne beszélték volna meg a diákok tel-
jes nyíltsággal: bármelyikük hozzájuthatott a tételsorhoz. Dacára, 
hogy tumultuózus jelenetek játszódtak kedden reggel az iskolaka-
puk előtt: a gyerekek nagy, kockás lapokból tanulták a matekfel-
adatokat. Dacára, hogy ezt legalább a portásnak látnia kellett. 

Egy szegedi elitgimnázium érettségizője telefonált a szerkesztő-
ségbe: szerinte minden tanár is tudta, csak egyszerűbb volt ho-
mokba dugni a fejüket. Ki és mi vizsgázott itten ¡Le.' 

Itt van például a Magyar Rektori Konferencia elnöke, aki bele 
talált lőni az amúgy is fölbolydult méhkasba, mondván, hogy az 
egyetemi karok majd konzultálnak, elfogadják-e az így született 
eredményeket. Na most, az persze nem igaz, hogy az elnök ne 
tudná: az egyetemeknek nincs mérlegelési lehetőségük, az érett-
ségi eredmények alapján kell rangsorolniuk a felvételizőket - de 
miért ne durrantana még egyet, ha már úgyis összevissza lövöl-
döz boldog-boldogtalan ' Hadd legyen több álmatlan éjszakája a 
szerencsétlen maturálóknak meg a szüleiknek ? 

Tegnap alighanem a lehetetlen helyzetben a lehetséges legem-
berségesebb megoldás született a matematika érettségi dolgában, 
az ezután következő összes vizsgán új tételsorok lesznek, úgy-
hogy remény van, megússzák a diákok égbekiáltó igazságtalansá-
gok nélkül ezt az átmeneti vizsgaidőszakot. De aztán... Aztán va-
lahogyan helyre kell állítani az érettségi iránti közbizalmat. 
Dunsztom sincs, ezt hogyan lehet véghezvinni, csak az a biztos, 
hogy muszáj. Különben ebek harmincadjára kerül itt minden. 

Ráérős makóiak 
Szemben a többi megyebeli közép- - Nekem a hivatalból azt 
iskolával, a makói József Attila mondták, ne siessek, mert 
Gimnázium igazgatója reggel fél egyébként is torlódás van bent -
nyolcig nem vette át a történelmi nyilatkozta lapunknak az intéz-
tételeket - röppentette a hírt világ- ményvezető. Szegeden aztán 
gá tegnap az MTI. Mint megtud- dugóba is keveredett, de mind-
tuk, az értesülés önmagában igaz, ezzel együtt is negyed tízkor 
ám csupán annyi történt, hogy a már Makón voltak a tételek, így 
direktor, Rója István fél nyolc után, a vizsga tíz órakor rendben el-
de még jóval a kilenc órai határidő kezdődött, és minden incidens 
előtt vette kézhez a csomagot a nélkül véget is ért a gimnázi-
megyei közigazgatási hivatalban. umban tegnap. 

Kacsa az interneten 
Az egyik bulvárlap internetes kiadásán a történelem érettségi előtt nem 
sokkal olvasható volt, hogy a világhálón már kedd éjjel óta elérhető az új, 
módosított feladatsor. Egy amerikai szerveren az állítólagos dokumentum 
első három oldala volt látható. A kinyomtatott dokumentumokat két sze-
gedi középiskola igazgatójának is megmutattuk, s azonnal kiderült: ka-
csáról van szó. A feladatok nem voltak azonosak az érettségi kérdéseivel. 

„A legnagyobb baj, hogy megingott a vizsgába vetett bizalom" 

A diákok szerint szégyen, ami a tételsorokkal történt 

Érvénytelenítették a keddi középszintű matematika érettségit 

Minden negyedik dupláz 
Csalások miat t meg kell ismé-
telni a kedden írt középszintű 
matemat ika éret tségiket . A 
116 ezer végzős közül várható-
an 30 ezer kényszerül dupláz-
ni matemat ikából . Például a 
szegedi Ságváriban a 144 kö-
zépszinten vizsgázó közül kö-
rülbelül 70 gimnazista újraír ja 
a matemat ika érettségit május 
28-án. Az igazgató és több sze-
gedi egyetemi okta tó szerint a 
felsőfokú in tézményeknek el 
kell fogadniuk az érettségi 
eredményét . 

MUNKATÁRSAINKTÓL 

Rendőri őrizet mellett a közigazgatási 
hivatalban vették át a történelem érett-
ségi tételeket az iskolaigazgatók tegnap 
reggel hat és hét óra között. A diákok fel-
háborítónak tartják, hogy a tételek nyil-
vánosságra kerültek. 

Ilyen még nem volt: a középiskolák igaz-
gatói Csongrád megyében is személye-

sen vették át a történelmi érettségi fel-
adatsort - szerdán kora reggel a Csong-
rád Megyei Közigazgatási Hivatalban. 
Erre a rendkívüli intézkedésre a soroza-
tos érettségi botrány miatt volt szükség. 
A dokumentumokat tartalmazó dobo-
zok rendőri kísérettel, pontosan 5 óra 
35 perckor érkeztek a hivatalhoz - tud-
tuk meg Dubeczné Károlyi Évától, a hi-

A rendőr őrizte tételsort Kühn János igazgató szállította a Tömörkény gimná-
z i u m b a Fotó: Miskolczi Róbert 

vatal vezetőjétől. A feladatsort a hivatal-
ban is rendőrök őrizték, akik csak az ok-
tatási intézmények vezetőit engedték a 
tételeket rejtő szoba közelébe. 

Kühn János, a Tömörkény István 
Gimnázium és Művészeti Szakközépis-
kola igazgatója nem sokkal hat óra után 
érkezett, majd a kötelező adminisztráci-
ót követően felnyalábolta a kartondo-
bozba csomagolt tételsort. 

- Este tizenegykor kaptam a telefont 
az önkormányzat oktatási irodájától, 
hogy hol és mikor vehetem át a történe-
lem érettségi tételeket - vázolta a nem 
mindennapi történetet az igazgató. -
Idestova 33 éve vagyok a pályán, de ilyet 
még soha nem tapasztaltam. Abban re-
ménykedem, hogy aki ilyet csinált, el-
nyeri méltó büntetését. Nem az a prob-
léma, hogy újra kell írni az érettségit, 
hanem, hogy azok a gyerekek isszák 
meg a levét ennek a felelőtlenségnek, 
akik felkészültek - fogalmazott az igaz-
gató, majd a parkolóban az autója hátsó 
ülésére helyezte az idei történelem érett-
ségi feladatsorát tartalmazó dobozt. 

Röviddel később az igazgatói irodában 
az intézmény vezetője elmondta, bár fél-
tek az új érettségi lebonyolításától, de 
azt nem gondolta volna, hogy ilyen 
problémákkal kell megküzdeniük. 

- A legnagyobb baj, hogy megingott az 
érettségibe vetett bizalom - tette hozzá 
Kühn János. 

A tömörkényes diákok már fél tíz 
előtt az iskola előtt gyülekeztek. So- Szigorúan ellenőrzött vizsga a pusztamérgesi középiskolában is Fotó: Miskolczi Róbert 

kan csokival, energiaitallal doppingol-
ták magukat. 

- Felháborító az érettségivel kapcsola-
tos országos botrány - mondta Poór Pet-
ra. - Szégyen gyalázat azokkal szemben, 
akik tisztességesen felkészültek. Négy 
éven át gürcölünk és mások tönkrete-
szik a munkánkat - magyarázta a vég-
zős diáklány. 
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Az érettségi hivatalos befejezésekor 
már oldottabb volt a hangulat a gimná-
zium előtt. Dorci, Timi és Ildi szerint a 
töri feladatsor „nem volt húzós", a bot-
rányok miatt nehezebbre számítottak. 

- Undorító a töri érettségi kiszivárogta-
tása - fogalmazott Dorci. - Biztos, hogy a 
botrányos ügynek politikai háttere van. 

A. T. J. 


