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Egy egész héten keresztül ünne
peltek a Kőrösi Csoma Sándor 
pedagógusai és tanulói. Szinte 
minden napra jutott valamilyen 
program: vetélkedők, előadá
sok, bemutatók, egészségnap, 
és még sportra is maradt idő. 
Az ünnepségsorozat elsősor
ban a gyerekeknek, a mostani 
növendékeknek szólt, de nem 
feledkeztek el a korábban itt 
végzettekről sem.

A hét nagy kedvence volt 
a „Szeretlek, Kőrösi!” címû 
mûveltségi vetélkedő, amely 
a „Magyarország, szeretlek!” 
elnevezésû televíziós show min
tájára valósult meg. Amellett, 
hogy a verseny során a tanulók 
a tananyagon túlmutató tudás
ra tettek szert, a játék örömöt, 
önfeledt szórakozást nyújtott 
nekik és a csapatvezető peda
gógusoknak, meghívott vendé
geknek.

A programkavalkádot a 
Cimbora irodalmi vetélkedő 
országos döntője színesítette. 

A szervezők természetesen ze
nei élményről is gondoskodtak: 
csütörtökön este Oláh Dezső 
Prima Primissima díjas mûvész 
adott valóban hangulatos han
gulatkoncertet. Akit érdekelt, 
megtekinthette a pedagógusok, 
tanulók és szülők rajzaiból, fo
tóiból álló sokszínû kiállítást is.

A pénteki nagyszabású jubi
leumi ünnepséget Maitz Ferenc 
nyitotta meg. Az iskolaigazgató 
tisztelettel köszöntött minden
kit, aki részese volt az iskola 
65 évének. Az évfordulón so
kan sokféleképpen emlékeztek 
meg.

– Hat és fél évtized… Pe
dagógusok, diákok generációi, 
akik ebben az Érden méltán 
népszerû, kiváló színvonalú ok
tatási intézményben végezték 
munkájukat, tanultak, nőttek 
fel. 65 év – egy emberéletnyi 
idő. Ez alatt a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola igazi 
büszkeségünkké, tehetséges és 
tanulni vágyó gyermekeket ne

velő intézménnyé vált – mondta 
ünnepi beszédében T. Mészáros 
András polgármester.

– Azt kívánom önöknek, hogy 
még nagyon sokáig megma
radhassanak olyan iskolának, 
olyan közösségnek, amely to
vábbhalad ezen az úton, s mun
kájával gazdagítja gyermekeink 
és városunk életét – fogalmazta 
meg jókívánságait a polgármes
ter, aki Kőrösi Csoma Sándor 
bölcseletével zárta gondolatso
rát: „Tiszteld a múltat, és éltesd 
tovább!”

Hatvani Istvánné korábbi 
igazgató időutazásában közel
képet adott az intézmény fej
lődésének üteméről, oktatási 
törekvéseiről.

– A bizalom, a kölcsönös 
megbecsülés és a tisztelet meg
teremtése a nevelőtestület, a 
szülők és a gyerekek között. 
Ezt gondoltam egy iskolave
zető legfontosabb feladatának 
– emlékezett vissza igazgatói 
ténykedésére az egykori intéz
ményvezető.

A jubileumi ünnepségen az 
iskola hajdani és jelenlegi diák
jai csillogtatták meg tudásukat 
a zene, a tánc és az irodalom 
világában. A tisztán csengő 
gyermekhangok, a látványos 
színpadi képek nagy sikert 
arattak a közönség körében, a 
produkciókat rendre vastapssal 
jutalmazták.

A délelőtt folyamán Rétvári 
Sándor néhai iskolaigazgató 
is méltatta az iskolában folyó 
munkát:

– Amit ez az intézmény pro
dukál, az valami fantasztikus. 

Olyan eredményeket ér el min
den területen, tárgyi, dologi vo
natkozásban, nem beszélve a 
szakmai munkáról, hogy az va
lóban megfelel a XXI. század kö
vetelményeinek. A tantestület, 
amely itt dolgozott és dolgozik, 
nem mindennapi – ezekkel az 
elismerő szavakkal köszöntötte 
az iskolát a 65. évforduló alkal
mából.

Maitz Ferenc, az iskola igaz
gatója az elmúlt öt évről és a 
jelenlegi tanulmányi eredmé
nyekről ejtett néhány szót.

– Amire külön büszkék va
gyunk, az az, hogy tanulóink 
mindig is szerettek és máig sze
retnek tanulni. Az iskola tanul
mányi átlaga 4,3. A diákok 30
35%a kitûnő vagy jeles tanuló 
– mondta az iskolaigazgató, akit 
Kubassek János múzeumigaz
gató, Érd díszpolgára követett a 
mikrofonnál.

– Nagyszerû volt a választás, 
a névadás. Kiállta az idő próbá
ját, ma is üzenetet hordoz. Első
sorban a személyes adottságai, 
tulajdonságai és eredményei 
okán… Kőrösi sokat köszönhe
tett tanárainak, iskoláinak, és  
ezt soha nem felejtette el. Ami
kor élete legnagyobb munkáját, 
a tibeti–angol szótárt készítette, 
az előszóban megemlékezett 
azokról a tanárokról, akik segí
tették őt – idézte a múzeumigaz
gató az őshazakutató szavait.

Rendhagyó módon a jubi
leumi ünnepség keretén belül 
adták át az idei Év tanulója 
kitüntetéseket is. A címet az al
sósok közül Tóth Márton, fel
sőben Szalma Péter érdemelte 
ki kiemelkedő tanulmányi ered
ményével.

Az ünnepi program végén 
az évfordulóhoz kapcsoló
dóan meghirdetett pályázat 
nyertes himnusza zengett. 
Természetesen a torta sem ma
radhatott el, amelyből minden 
iskolásnak jutott egy szelet.

 Kovács Renáta

Különleges programok, ünnepi megemlékezések

A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola  
hat és fél évtizedét köszöntötték
Jubileumi ünnepségsorozattal ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját a Kõrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola. Ennyi év alatt generációk nõttek fel és indultak 
útjukra az iskola falai közül.

Volt diákok cselló- és fuvolajátéka

Az egykori és jelenlegi iskolavezetõk közösen fújták el a jubileumi gyertyákat

A jubileumi ünnepséget Maitz 
Ferenc igazgató nyitotta meg

helyi társadalom

Lukin László AMI Regisztrált Tehetségpont

„Nyílt napok” 
 felvételi tájékoztató

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a Lukin László AMI nyílt napokat szervez. 
Várjuk azokat a gyerekeket és szüleiket, akik a zenetanulás iránt érdeklődnek.
Betekinthetnek hangszeres és zeneelméleti óráinkba, kérdéseiket személyesen 
is feltehetik tanárainknak. 
A zeneiskola a 2012/2013-as tanévben zongora, hegedű, gordonka, fuvola, furu-
lya, klarinét, trombita, kürt, szaxofon, harsona, tuba, harmonika, gitár, citera, 
magánének és ütőhangszerek szakokon folytat oktatást, valamint zeneovis és 
zenei előképzős csoportokat is indítunk.
Központi épületeinken kívül – Felső u. 33. és 45. – kihelyezett tagozataink az 
Érdligeti (zongora, hegedű, gordonka, furulya, trombita, harsona, tuba, gitár, 
zenei előképző), a Kőrösi Csoma Sándor (zongora, hegedű, furulya, fuvola, 
klarinét, szaxofon, trombita, gitár, zenei előképző), a Teleki Sámuel (furulya, 
zongora, zenei előképző), a Gárdonyi Géza (hegedű, zongora, furulya, trombita) 
és a Batthyányi Lajos (zongora) Általános Iskolában működnek.
Sikeres felvételi meghallgatás esetén (hely függvényében) tanulóink délutá-
nonként 2x30 perc egyéni hangszeres főtárgy és 2x45 vagy 1x90 perc csoportos 
szolfézs- vagy zeneirodalom-órákon vesznek részt.
A felvett tanulók névsorát augusztus végén tesszük közzé a központi épületben.
A „NYÍLT NAPOK” időpontja: 2012. május 2–3–4.
A felvételi meghallgatások helyszínei és időpontjai: május 7–12.  
16.00–18.30 óráig.

Hangszer Időpont Terem

Lukin László AMI, Felső u. 33.

Hegedű május 7. 4

Gordonka május 7. 3

Zeneovi, zenei előképző május 7–8. 5

Ütőhangszerek május 8. 14

Klarinét, szaxofon, furulya május 9. 3

Magánének május 9. Igazgatói iroda
Trombita, kürt, harsona, tuba, furu-
lya május 10. 14

Harmonika május 11. 3

Lukin László AMI, Felső u. 45.

Zongora május 8. Kamara

Gitár május 9. 12

Furulya, fuvola május 10. Kamara

Citera* május 12. 11

Tûzgyújtási tilalom
Tisztelt Állampolgárok!

Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés és a 
csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, 
ezért az erdőkre, valamint az erdőterületek határától számított 
kétszáz méteren belüli területre – átmeneti időre – 2012. már
cius 12től a vidékfejlesztési miniszter általános tűzgyújtási 
tilalmat rendelt el. 

A tűzgyújtási tilalom vonatkozik:
•  az erdőkre (a kijelölt tűzrakóhelyekre is),
•  az erdők 200 mes körzetére (beleértve a kiskerteket is), 
•  valamint a parlag és gazégetésre.
 A rendelet visszavonásig érvényben marad! A visszavonás

ról a médián keresztül értesülhetnek.
Az előírás megszegése szabálysértési eljárást von maga 

után. 
A tűzesetek megelőzése, a köz és magánvagyon védelme 

érdekében kérjük önöket, hogy a tilalomra vonatkozó előírá
sokat tartsák be.

Ivanics Dénes tű. őrnagy s. k.
kirendeltségvezető
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