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Maitz Ferenc iskolaigazgatóval az 
elmúlt húsz esztendő legfonto-
sabb állomásait elevenítettük fel.

– Több mint húsz éve látja el 
az igazgatói teendőket. Hogyan 
emlékszik vissza a kezdetekre?

– 1992. október 16-án let-
tem igazgató az akkor még 7. 
Számú Általános Iskolában. 
Amikor beléptem az épület-
be, első benyomásom az volt, 
hogy olyan, mint egy múzeum. 
A bejáratnál volt egy hatalmas 
olajtartály, az irodában bevertem 
a lábam egy leszakadt íróasztal-
fiókba. Ez mind-mind arra kész-
tetett, hogy nagy változtatásokra 
lesz szükség.

– Mi volt az első intézkedése?
– A konyhán bevezettettük a 

földgázt, illetve kicseréltettük az 
iskola teljes fûtési rendszerét. 
Már ebben az időszakban meg-
fogalmazódott bennem a bőví-
tés gondolata. Sok gyerek járt az 
iskolába: több mint 600 tanulónk 
volt, lehetőségeink viszont alig. 
A faházak áldatlan állapotokat 
tükröztek, és tartozott az isko-
lához egy senki földje – a 6000 
négyzetméteres „sportpálya”.

– Mikor került sor a névváltoz
tatásra?

– Akkoriban volt egy iskola-
átnevezési hullám Magyar-
országon. Elmentem Kubassek 
János geográfushoz, tőle kértem 
tanácsot, merre induljunk el. Õ 
javasolta a Kőrösi Csoma Sándor, 
a Teleki Sámuel, illetve – mivel 
az iskola Vincellértelepen fek-
szik – a Vincellér nevet. Minden 
osztály, a nevelők és a szülői 
munkaközösség szavazott, végül 
toronymagasan nyert a kutató. 
Nagyszabású rendezvénnyel 
ünnepeltük meg a névváltozást. 
Ekkor kaptuk Macskássy Izolda 
képzőmûvésznőtől a Remény 
kopjafáját, ami mai napig ékes 
dísze zsibongónknak. Így indult 
a mi Kőrösink.

– Az iskola köztudottan elköte
lezett a kultúra iránt…

Húsz év igazgatói szemmel
Hatvanöt év hosszú idõ. Az eltelt évtizedek – mint arról 
elõzõ lapszámainkban az egykori tanár és szakfelügyelõ 
Gulyás Sándor írásaiból is meggyõzõdhettünk – jelentõs 
változásokat hoztak a Kõrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola életében.

– 1993-tól 2002-ig Donkóné 
Simon Judit vezetésével betöl-
töttünk egy úgynevezett 
közmûvelődési szerepet a térség-
ben. Író-olvasó találkozókat, kiál-
lításokat, erdélyi napokat szer-
veztünk. Sok olyan prominens 
személy megfordult az iskolában, 
akikre büszkék vagyunk: Sütő 
András író, Markó Béla költő, 
csak hogy néhányat említsek. 
Kultúrcentrummá vált az iskola. 
Szerények voltak a körülmények, 
de igyekeztünk minél többet 
kihozni abból a kevés lehetőség-
ből is, ami adott volt.

– Az iskola profilját alapve
tően meghatározza az énekzene 
tagozat. Mióta mûködik az emelt 
szintû oktatás?

– Szerettük volna egyéni arcu-
lattal ellátni az iskolát. 1993-tól 
1999-ig három projektet futtat-
tunk, ami szerintem alapvetően 
meghatározta az iskola életét. 
Elsőként egy tolnai modell alap-

ján dolgoztunk ki intenzívebb 
iskola-előkészítőt. A tanulók óvo-
dai környezetben, játékos formá-
ban készülhettek fel az iskolai 
életre. Újabb évfolyam indításá-
ra sajnos nem került sor, mert 
akkoriban bővítették a Gyula 
úti óvodát, és megszüntették 
a nekünk szánt csoportszobát. 
Nálunk is telt ház volt. Amikor 
idekerültem, több tanulócsoport 
nap mint nap buszozott: egyik a 
Parkvárosba, a másik Ófaluba uta-
zott, a város különböző pontjain 
tanítottunk. Második újításunk 
a komplex természettudományos 
oktatás volt az 5–8. évfolyamon. 
Pedagógusaink egy budapes-
ti iskola modelljét dolgozták át 
négy évfolyamra. Sok-sok olyan 
változás és program volt, ami 
érdekessé tette a természettudo-
mányos tantárgyakat. Ennek a 
NAT (Nemzeti alaptanterv) meg-
jelenése vetett véget. A harmadik 
újítás – ami viszont a mai napig 
mûködik – volt az emelt szintû 
ének-zene oktatás bevezetése. Ez 
nem kifejezetten mûvészeti neve-
lést jelent. Az énekórákon sajá-
tos vibráció alakul ki. Fejlődik a 
koncentrálóképesség, könnyeb-
ben lehet boldogulni a nyelvvel 
is, hiszen a hallást is fejleszti. 
A tagozat mentora, Rápli Györgyi 
1994-től tanít nálunk. 1997-ben 
volt kórusunk először külföl-
dön, utunk Dániába vezetett. 
Napjainkig összesen huszonegy-
szer léptük át az országhatárt, 
ezek között szerepelt négy fesz-
tivál is. Ilyenkor rendszeresen 
ezüstminősítéssel térünk haza 
– csak egy apró hajszál választ 
el minket az aranytól, talán leg-
közelebb az is meglesz. 1996-tól 
indítottuk el Örvendjen az egész 
világ! jeligével kórusfesztiválun-
kat. Kimondottan Pest megyében 
hirdettük meg, később bővítettük 

regionálisra, országosra, s voltak 
olyan évek, amikor nemzetkö-
zivé kerekedett. Most májusban 
lesz a tizennyolcadik.

– Említette, hogy a bővítés gon
dolata már igen korán megfogal
mazódott önben. Mikor került sor 
az átépítésre?

– Tíz évig harcoltunk azért, 
hogy a tanulók jobb körülmé-
nyek között tölthessék minden-
napjaikat. 2003-ban nyertük 
meg a 100 millió forintos címzett 
támogatást. 2003-tól 2005-ig tar-
tott az átépítés korszaka. Nehéz 
időszak volt, szinte zsonglőri 
mutatványokat követelt, de meg-
érte, hiszen végül egy európai 
színvonalú iskola lett a miénk. Az 
iskola miliője mindig is nagyon 
jó volt. Számíthatunk a szülők 
támogatására. Nincsenek problé-
máink a gyerekekkel. A nevelők 
innovatívak, rengeteget pályáz-
nak, amelyek segítségével meg 
tudjuk valósítani pedagógiai 
célkitûzéseinket. Legutóbb sike-
rült referenciaintézmény címet 
nyernünk, illetve zenei vonalon 
Tehetségpont lettünk. Szép húsz 
év volt. Most az a dolgunk, hogy 
ezt továbbvigyük.

– Milyen programokkal készül
nek a jubileumra?

– Áprilisban egy héten keresz-
tül zajlanak majd a progra-
mok. Egy játékos vetélkedővel, 
Szeretlek, Kőrösi! címmel indít-
juk a hetet. Kedden sportdél-
után, szerdán környezetvédelmi 
nap lesz. A csütörtöki napon 
több kiállítás is nyílik majd, este 
pedig a Mûvészetek Palotája 
közremûködésével lesz egy kon-
cert a sportcsarnokban. Pénteken, 
a nagy napon délelőtt 9-kor lesz 
az ünnepség, ahol volt igazgatók 
mondanak beszédet, és diákok 
zenélnek, szavalnak majd.

 Kovács Renáta

Belgiumba is énekelni utaztak a Kõrösi diákjai 
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Pályázat
A vonatkozó jogszabályok értelmében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése (2030 Érd, 

Alsó utca 1.) pályázatot hirdet az alábbi alapfokú művészetoktatási intézmény  
magasabb vezetői teendőinek ellátására:

Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2030 Érd, Felső u. 33.

Képesítési és egyéb feltételek:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében:
–  cselekvőképesség,
–  büntetlen előélet,
–  az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szük-

séges – a Közoktatásról szóló törvény 17. § (1)-(2) bekezdésében – felsorolt felsőfo-
kú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga megléte,

–  legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
–  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben 
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

Előnyt jelent: 
–  intézményvezetői szakképzettség megléte.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározottak igazolásán túl a pályázó 
szakmai önéletrajzát, az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői 
programot, fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
–  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
–  iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolatát,
–  arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A megbízás időtartama: magasabb vezetői megbízás öt évig terjedő határozott 
időre szól.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A juttatásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 138/1992. (X. 8.) korm.-rendelet előírásai 
az irányadók.
A pályázat megjelenése (közzététele):  Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes 
oldalán, illetve az Oktatási és Kulturális Közlönyben.
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított harminc nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a megjelenéstől számított 60. napot követő 
közgyűlés időpontja.
Munkakör betöltése:  2012. augusztus 1-jétől
A pályázatot Érd megyei jogú város polgármesteréhez, T. Mészáros Andráshoz kell 
benyújtani 3 példányban.

helyi társadalom


