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Az természetes volt, hogy 1990 
után az új kormány a legtöbb 
területen változtatásra törek-
szik. Az oktatás területén pél-
dául megszüntették a szakfel-
ügyeletet, pontosabban azt 
a rendszert, ami ekkor már 
szaktanácsadásként mûködött. 
A szaktárgyak gondozását 
átmenetileg az adott iskolában 
a megválasztott munkaközös-
ség-vezetők látták el.

Mivel 1992-ben lejárt Kiss 
Lászlóné megbízatása, és mert 
közelgett nyugdíjba vonulása, 
pályázatot írtak ki az igazgatói 
állásra. Ennek eredményeként az 
év októberétől Maitz Ferenc lett 
az első számú vezető. Õ vezeté-
si gyakorlatra Százhalombattán 
tanulmányi felügyelőként tett 
szert. Az első perctől lehetett 
érezni, hogy számos ötletét 
fogja majd itt megvalósítani, 
és ez amúgyis egybecsengett 
a rendszerváltoztatást követő 
változtatásokkal. Egyre inkább 
menedzser-igazgatóra volt szük-
sége az iskoláknak is.

Én kezdő osztályfőnökként 
tanítottam három 6. osztályban 
magyart meg történelmet. Az 
október 23-i ünnepélyen ezek 
az osztályok jutottak szerephez. 
Közben városszerte készültek 
az általános iskolák a névvál-
toztatásra. Ebben sokat segí-
tett Kubassek János. Nálunk a 
döntésben a tanulók szavaza-
tai is számítottak. Végül Kőrösi 
Csoma Sándorra esett a válasz-
tásunk. 

A tanév végén először válasz-
totta meg a tantestület meg a 
tanulócsoportok az „év tanuló-
ját”, az „év pedagógusát”. Erre 
az időre – elsősorban Donkó 
Judit tevékenysége nyomán 
– iskolánk szinte a város kultu-
rális bázisává vált. Jelentős írók, 
költők, mûvészek, politikusok 
jöttek a városba, iskolánkba, 
Sütő Andrástól Sinkovits Imréig, 
Csoóri Sándortól Markó Béláig.

Hogy nevelőtestületünkben 
mennyi tehetséges pedagógus 
van, azt az is igazolja, hogy a 
következő évek célzott pályáza-
tain sokan nyertek anyagi támo-
gatást programjuk megvalósítá-
sára. Igazgatónk ezen a téren is 
jó menedzsernek bizonyult. 

Június elején osztályom-
mal Nagykőrösre mentünk. 
Meglátogattuk az Arany János 
Múzeumot, kézilabdáztunk a 
Kossuth iskola hasonló korú 
gyerekeivel. 

De a növekedésünk nem állt 
meg. Odáig jutottunk, hogy 
1994-ben két alsós osztályt 

A szakfelügyelõ visszanéz 5.

Hatvanöt éves a Kõrösi
Érd félig-meddig külterületi részén, Vincellértelepen 65 évvel ezelõtt kezdõdött el a 
tanítás. Az itt lakók gyermekei korábban Parkvárosban, Tusculanumban, Érdligeten 
tanultak. Ez az iskola ma Kõrösi Csoma Sándor nevét viseli, és a város legnagyobb 
ilyen intézménye. Aki az alábbiakban papírra veti a történetét, 35 éven át tanított itt, 
és már két kötetben korábban is közreadta tapasztalatait, kutatási eredményeit.

rendszeresen utaztatnunk kel-
lett Ófaluba, Parkvárosba.

Autóbusz vitte-hozta őket 
tanítójuk felügyeletében. 
Igazgatónk pedig azt kezdemé-
nyezte, hogy lehetőleg mi, 
pedagógusok is tanuljunk meg 
bánni a számítógéppel. Nekem 
ez egyébként mindmáig csak 
elégségesre sikeredett…

Mivel ének szakosunk nyug-
díjba készülődött, Maitz Ferenc 
körülnézett a szakmában, hon-
nan tudna ide szerződtetni egy 
rátermett tanárt. Szerintem 
szerencséje volt, hogy Nagyné 
Rápli Györgyi állást keresett. 
Nem találok jobb kifejezést rá, 
mint amit annak idején köny-
vemben is leírtam. „Égből pot-
tyant meseként” jött közénk 
a fővárosból. Vele iskolánk 
hamarosan más pályára állt. 
Fokozatosan, megtervezetten 
emelt szintû ének-zene tagoza-
tossá formálódott. (Ne felejtsük 
el, hogy igazgatónk egyik szakja 
is az ének!) Ma már természetes 
mifelénk, hogy a gyerekek óvo-
dáskorukban közel kerülnek az 
énekhez, az énekléshez.

A tanárnők, mert már többen 
is vannak, óráik egy részét ma 
is ott tartják. Nagy eredmény 
volt, hogy intézményünk tizen-
valahány éven keresztül a Liszt 
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 
gyakorló iskolájaként tartot-
ta számon a mienket. Leendő 
tanárok, előadómûvészek jár-
tak ide gyakorolni, vizsgázni. 
Külföldiek, közöttük japánok is 
jöttek tanulni a Kodály-módszert 
a gyakorlatban. De kórusaink is 
rendszeresen utaztak külföld-
re, Finnországtól Hollandiáig, 
Olaszországig, és az ottani 
gyermekkórusok viszont. Rápli 
Györgyi eközben ellátta a fővá-
rosi ének-zene oktatás vezető 
szaktanácsadói feladatait is. 

1998 tavaszán Érden a leg-
több elsős (104 leendő tanuló) 
a mi iskolánkban iratkozott be. 
Ebben benne van az is, hogy a 
tagozatra a körzeten kívül lakók 
is jelentkezhettek. Igazgatónk 
kezdeményezte a megyei, régiós 
kórusfesztivál évenkénti meg-
rendezését. Tucatnyi győzelem 
kísérte a mieink szereplését. 

Természetesen a többi tan-
tárgyban is sikerek kísérik a 
pedagógusok munkáját. 
Bizonyítja ezt, hogy az átlag-
osztályzatok a négyes szint 
felé tendálnak. A nyugdíjasok 
után belépő nevelők ugyancsak 
helytállnak jó hírünk megőr-
zésében. 

Ha a jelenlegi iskolavezető-
ket jellemezni próbálom, kije-
lentem, hogy ez férfimunka a 
javából. (Annál is inkább, mert 
a két helyettes is férfi. Károlyi 
Mihály és Nagy József.) 

Az ezredforduló táján kezdett 
itt tanítani Károlyi Mária, Molek 
Erzsébet, Kiss Judit, akik itt jár-
tak iskolába. 

A 2005-ban megyei jogot 
kapott Érd fejlődése nem állt 
meg, de két iskoláját bezáratta 
az elöljáróság. Az ófalusi 99 év 
után zárta be kapuit, a két érdli-
geti pedig egyesült.

Azzal zárom iskolatörté-
netünk cikk formájában való 
közreadását, hogy eldicsek-
szem azzal a sikerrel, amit a 
tanulók elértek a Liszt Ferenc 
születésének 200. évfordulóján 
szervezett mûveltségi vetélke-
dőjén. Az innen indult kezde-
ményezés országos döntőjé-
ben a Mûvészetek Palotájában 
második helyen végeztek. De 
erről meg az utolsó évek tör-
ténéseiről beszámolni, mintegy 
összegezni Maitz Ferenc igazga-
tó önként vállalt feladata lesz.

 Gulyás Sándor

Fórum
Énekelj velünk!

Nyílt levél 
az érdi Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola

zenetagozatos „öreg” diákjaihoz

Kedves Egykori Diáktársunk, Lányok és Fiúk, Hölgyek és Urak!
Bizonyára sokan vagyunk, akik életünk legszebb idõszakaként tartjuk számon a Kõrösi Csoma 

Sándor Általános Iskola kötelékében töltött éveinket. Számos oka lehet ennek a kötõdésnek, ám van-
nak köztünk olyanok, akik a kóruséneklésben is meglelték igazi örömük. 

Szeretettel hívunk mindenkit, aki úgy érzi, hogy közöttünk a helye,

A 65 ÉVE ALAKULT
KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

JUBILEUMI KÓRUSÁBA,
AZ ÜNNEPI HÉT PROGRAMJAIRA.

Visszavárunk a NAGYKÓRUSBA! Személyes jelentkezésed várjuk az alábbi idõpontokban:

Kóruspróba a zenetagozatos lányoknak és fiúknak (nosztalgiaéneklés):
1.) március 30. péntek 15–17 óra (20-as terem)
2.) április 6. péntek 15–17 óra (20-as terem)
3.) április 13. péntek 15–17 óra (20-as terem)
4.) fõpróba április 18. szerda 15.30–17 óra (Sportcsarnok)
5.) Jubileumi Hangverseny 2012. április 20. péntek 9.00–11.00 – Sportcsarnok

A Kõrösi Hét kiemelt ünnepi programjai:

2012. április 19. 18.00 – „Hangulatkoncert” az iskola Sportcsarnokában
2012. április 20. 9.00 – Jubileumi Gálakoncert  

az iskola egykori diákjaiból alakult kórus részvételével

Addig is szeretettel üdvözöl a szervezõk csapata!

„S gondold hozzá e bús regét”
Arany János felszólításával indítjuk azt a tanul-
mányutat, amelyet szlovákiai, felvidéki várak fel-
keresésére szervez a Csuka Zoltán Könyvtár és a 
Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei 
Szervezete. Az utat innen, Érdről indítjuk, és itt 
is fogjuk befejezni. A szervezők a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár munkatársai: Bazsóné Megyes 
Klára és Sebestyénné Majchrowska Ewa.

Néhány hely akad még, ezért közzétesszük a 
programot, hátha kedvet kap még valaki!

Már a középkorban is előszeretettel építettek 
Felső-Magyarországon a nemesi családok vára-
kat, ezeknek aztán a török korban lett igazán 
nagy, katonai szerepe, hiszen a végvári rendszer 
részei lettek a vészterhes időkben. A török meg-
szállás következtében a nemesek közül sokan 
ide tették székhelyüket, megerősítve a várakat, 
kastélyokat. Nagy részük ma már csak rom, a 
történelem viharai átsöpörtek rajtuk, és az idő 
vasfoga is sokat tönkretett, de találhatunk épen 
maradt vagy felújított mûemlékeket is.

Most a felvidéki várak, kastélyok közül ezen 
az úton elsősorban a közép- és nyugat-szlovákiai 
várakat célozzuk meg, de természetesen az egyéb 
látnivalókat sem hagyjuk ki.

A következő útvonalat tervezzük:
Léva (vár, könyvtár); Selmecbánya (Újvár, váro-

si séta); Bajmóc (várkastély); Vágbeszterce (vár). 

Nagybiccse (várkastély, levéltár – Illésházyak); 
Sztrecsnó (vár); Zsolna (Budatin vára, Szt. István 
templom); Litva (vár); Csicsmány (bolgár népi 
építészetû falu).

Trencsén (vár); Beckó (vár); Csejte (Báthory 
Erzsébet vára, erődtemplom). 

Nyitra (séta a várban, püspöki könyvtár); 
Komárom (monostori erőd).

A szálláshelyünk Vágbesztercén lesz egy 
motelban, 2–4 személyes szobákban, félpanziós 
ellátással.

A programba nem írtuk be, de esetleg elme-
gyünk a Manini-hasadékhoz is, amely a szállás-
helyhez közel van. 

A változtatás jogát fenntartjuk, és a helyi körül-
mények miatt is módosulhat a program.

A program szerintünk mindenkinek teljesíthe-
tő, bár vannak benne nehezebb, túrázós, emel-
kedős részek is. 

A költség várhatóan 11 ezer forint+110 euró. Ez 
a következőket foglalja magába: utazási költség 
(autóbusz, sofőr, útdíj, parkolás), szállás, félpan-
ziós ellátás, belépők a szlovákiai múzeumokba.

A további részleteket (pl. indulási időpont stb.) 
később közöljük.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: megyesklara@
csukalib.hu e-mail címen vagy a 70/222-3149 
telefonszámon.

  Bazsóné Megyes Klára szervező

helyi társadalom

Kedves Sporttársunk,  Barátunk, Ismerõsünk!
Az egyesületünk által gondozott Duna-parti telek felé haladva az út az ófalusi artézi kút mellett 
vezet el. Nem lehet nem észrevenni, hogy a 102 éve fúrt gyógyvizet adó kút és környéke sajnos 
méltatlanul elhanyagolt, megviselt.

Most örömmel értesültünk arról, hogy a jótékonysági koncert keretében lehetőség nyílik az artézi 
kút megmentése, felújítására.

Mi, horgászvezetők úgy gondoljuk, hogy olyan cél fogalmazódott meg, a melyhez tiszta szívvel 
kapcsolódhatunk, mint ahogy tettük azt a kolontári segítségünknél vagy a Habilitációs Központ 
akadályozottsággal élő fiataljainak támogatásakor.

Most sem adományt gyûjtünk, hanem arra kérünk, hogy gyere el március 31-én 19 órára a 
Grácia hegedûtrió és a Mona Lisa együttes jótékonysági koncertjére, amelynek teljes bevételét a 
kút felújítására fordítják.

Nagy megtiszteltetés a hat csodás mûvésznő felajánlása, mivel jelentős számú külföldi fellépé-
sük mellett csak nagyon komoly cél megvalósításához tudnak jótékonysági koncerttel hozzájárul-
ni. Szerencsére az érdi kötődés most is segített.

Kérünk, amennyiben egyetértesz a céllal, és lehetőséged van a koncerten keresztül annak támo-
gatására, akkor találkozzunk március 31-én!

Büszkék vagyunk arra, hogy Érd egyik legnagyobb társadalmi szervezeteként, az Érd és 
Környéke Horgászegyesület tagjai elkötelezettek a természeti értékek óvásában, így most is bízunk 
a közösség erejében.

Összetartozásunknak, közös gondolkodásunknak szép kifejezése lehetne, ha a koncerten is 
megmutathatnánk erőnket. Szeretnénk, hogy a koncertnek helyet adó Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ színháztermében egy-két sort egyesületünk tagjai, szimpatizánsai, barátaink tölteltenék 
meg.

Mi ott leszünk, várunk Benneteket is szeretettel.
Kérünk, írj egy e-mailt, vagy telefonálj, ha szívesen tartasz velünk (e-mail: erdihorgasz@gmail.

com, Solti Gábor elnök telefonszáma: 06-20/9-830-517 )

Várunk szeretettel, és várjuk jelentkezésedet!

Üdvözlettel a vezetőség nevében:
 Solti Gábor

 az Érd és Környéke HE elnöke

BIRKÓZÁS  •  SUMO  •  GRAPPLING
Toborzó

Akarsz erős, ügyes lenni? 
Az Érdi Spartacus nagy családjába tartozni? 

Ha igen, gyere birkózni, sumozni és grapplingezni az Érdi Spartacus SC-be.

Lányok, fiúk jelentkezését várjuk 7 éves kortól.
Edzéslehetőség mindennap, Batthyány Általános Iskola, Érd, Fácán köz.

További információk és jelentkezés: 
Tar Mihály vezetőedzőnél személyesen az edzések időpontjában

a  +36 20 9 419 618-as telefonszámon, valamint a www.erdispartacus.hu 
weboldalon és a mtar@vivamail.hu e-mail címen.


