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Táncházi mulatság

Új az igazgató, de elôdje is marad az Álmosban
Június 22-én, a hosszúra nyúlt nyári szünet elôtti utolsó
testületi-ülésen a kerület oktatási intézményeit is érintô
személyi kérdésekben is dönteniük kellett a képviselôknek.
Anélkül, hogy az érintett iskolák között bármiféle különbséget tennénk, ezúttal az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskolában bekövetkezett igazgatócsere részleteirôl
tudakozódtunk.
Megható hangulat fogadott bennünket a rákosfalvai intézményben. A ballagást követôen a három tagozat – az általános iskola, a gimnázium és a levelezô –
tantestületének szinte valamennyi tagja részt vett az iskolát 17 évig irányító pedagógusigazgató, Tóth Nándorné vezetôi búcsúztatásán.

A Táncházi Egyesület tájékoztatja zuglói tagjait és
az érdeklôdôket, hogy a
2004/2005-ös jubileumi
évadot szeptember 18-án
nyitják meg a Fôvárosi
Mûvelôdési Házban.
A Magyarországon és a határainkon túl mûködô magyar táncházak, és a hazai etnikumok
kultúráját ôrzô-közvetítô nemzetiségi táncházak évadnyitását
hangsúlyossá teszi, hogy az
eseményre a táncházmozgalom
elôadói mellett hagyományôrzô népmûvészeket is meghívnak. A délután négykor kezdôdô programban elôször színházi elôadás, gyermekjátszó,
kézmûves foglalkozás és aprók
tánca kap helyet. Ezt követôen
a felnôttek két helyszínen hajnalig tartó táncházban tanul-

hatják – akik tudják, táncolhatják – a magyar nyelvterület
különbözô tájegységeinek táncait. Ezzel párhuzamosan elindul a színháztermi mûsor is,
melyben táncegyüttesek, jubiláló és bemutatkozó zenekarok
lépnek fel.

Emléktárlat
A Regnum Marianum Plébánia
közösségi házában szeptember
5-én, vasárnap, a 11 órakor kezdôdô szentmisét követôen
Rátonyi Gábor polgármester
megnyitotta Lohr Ferenc (1871
– 1946) festômûvész emlékkiállítását. Közremûködött a templom ének- és zenekara Somogyváry Ákos vezényletével. Szólót
énekelt: Koós Flóra szoprán és
Ambrus Gabriella alt.
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A múlt
Tóth Nándorné, Éva néni
nem Zuglóban született, mégis
tôsgyökeres kerületinek vallhatja magát.
– Általános iskolásként a
mai Egressy Gábor Szakközépiskola helyén mûködô intézményben tanultam, ám a gimnáziumi évek alatt már vidéken
laktunk. 1961-ben kezdtem
meg az ELTE bölcsészkarán a
tanulmányaimat, magyar-orosz
szakon. Az egyetemet befejezve elôbb otthon maradtam a
gyermekemmel, majd két évig
helyettes tanárként dolgoztam.
Érdekes, hogy már ebben az
idôszakban is úgy hozta a sors,
hogy két hónapig az Álmos vezér téri iskolában kellett helyettesítenem. 1969-ben sikerült elhelyezkednem a Martos
Flóra (ma Heltai Gáspár) Általános Iskolában, ám tízévi
tanítást követôen újabb izgalmas feladat várt rám: az
Egressy Gábor Szakközépiskolában kísérleti jelleggel beindították az egységes középiskolai
képzést – elsô két évfolyamon

gimnáziumi oktatás folyt, és a
diákok 3. évtôl szakosodhattak
–, ahova munkatársakat kerestek. Így kerültem az elsô kísérleti osztály élére. Egészen 1984-ig
dolgoztam az iskolában, ám akkor elfogadtam a XIV. kerületi
Dolgozók Iskolájának az igazgatóhelyettesi ajánlatát.
A Teleki Blanka Gimnázium
falai között mûködô intézmény
élén álló Kamarási Lászlóné
1987 decemberében más munkakörbe került. Az elkövetkezô
félévben Tóth Nándorné megbízott vezetôként irányította az
intézményt, majd 1988. augusztus 1-tôl már kinevezett igazgatóként állt az iskola élén.
Tóth Nándorné irányítása
alatt már a 80-as években megkezdôdött az ifjúsági osztályok
szervezése, amelynek egyenes
következménye volt, hogy
1990-ben Kós Károly néven
nappali gimnáziummá alakult
az intézmény. Idôközben 1989ben a Kántorné sétányon álló
alacsony épületbe költözött az
iskola, amelynek 1994-ben már
párhuzamosan mûködött a nappali és a levelezô tagozata. Idôközben az intézmény pedagógusai az ország egyetlen tantestületeként vállalták a vakok,
gyengénlátók, mozgáskorlátozottak oktatását is.
– A képviselô-testület 1998ban úgy döntött, hogy az 1996ban az Álmos vezér téri iskolaépületbe költözött Kós Károly
Gimnázium és a mellette mûkö-

dô általános iskola egységes
irányítás alatt folytassa a mûködését. Az új, összevont iskola
mûködésének elôkészítésében
magam is nagy örömmel vettem
részt. Azt hiszem, hogy az elmúlt hat év a kétkedôket is
meggyôzte arról, hogy jó döntés
volt az átszervezés.
Tóth Nándorné akár úgy is
dönthetett volna, hogy véglegesen nyugdíjba vonul, ám ô mégis
a tanítást választotta. Természe-

– 1987-ben végeztem a
szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképzô Fôiskola magyar –
orosz szakán, majd azonnal
megkezdtem az egyetemi tanulmányaimat az ELTE bölcsészkarán. Elôbb a magyar kiegészítô szakot, majd az angol
nyelvtanári és az egyetemi angol kiegészítô szakot végeztem
el. Idôközben a Martos Flóra
(ma Heltai Gáspár) Általános
Iskolában tanítani kezdtem.

Tóth Nándorné

Puszter Bernadett

tesen nem máshol, mint az Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskolában. Az új tanévben
ugyanis a 11. évfolyamon Éva
néni fogja tanítani a magyart.

1991-ben kerültem át a Kós
Károly Gimnáziumba, és azóta
is magyart és angolt tanítok a
diákoknak.
Puszter Bernadett kinevezése
nem volt váratlan. A fiatal pedagógus ugyanis már egy esztendeje tudatosan készült az új feladatára. Amellett, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgozott együtt elôdjével, a nyugdíjba vonuló Tóth Nándornéval,
egy évvel ezelôtt a Budapesti
Mûszaki Egyetem közoktatási
vezetô szakára is beiratkozott.
– A tanításon kívül nyolc
évig segítettem az iskola diákönkormányzatát, és a két intézmény összevonását követôen az
idegen nyelvi munkaközösség
vezetését is rám bízták. Természetesen az összetett iskola vezetése egészen más feladat lesz.
Puszter Bernadett elmondta,
hogy 13 éve dolgozik együtt
elôdjével, akitôl rengeteget tanult. Így viszonylag könnyû
helyzetben van, hisz elsôdleges feladata mindössze az lesz,
hogy az eddigi hagyományokat folytassa.
– Az oktatásban elsôsorban
az alsó tagozat színvonalas alapozó munkáját, a felsôsök emelt
szintû matematika és idegen
nyelvi, a gimnazistáknak pedig
az emelt szintû idegen nyelvi és
számítástechnikai képzését kell
folytatnunk. Emellett azonban
fontos, hogy még az eddigieknél is nyitottabbá tegyük az iskolát. Az osztályok számának
növelését nem tervezzük, de örvendetes, hogy tanulócsoportjaink jól feltöltöttek. Ugyanakkor fontos lenne, hogy minél
több zuglói általános iskolában
megismerjék gimnáziumunkat,
ezáltal az iskola tanulólétszámán belül nôjön a kerületi gimnazisták aránya. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy színesítsük a programjainkat. Jó
értelemben vett menedzserszemlélettel szeretném irányítani az iskolát. Növelni kívánom
például a támogatóink körét. A
kollégák már eddig is sikerrel
használták ki a pályázati lehetôségeket, ezt a jövôben is folytatnunk kell majd. Szeretnék
minél több szülôt is megnyerni
szponzorunknak.
Riersch Tamás

A jövô
A szülôk, a tantestület és a diákok egységes támogatásával öt
évre kinevezett igazgatónô,
Puszter Bernadett számára meglehetôsen mozgalmasra sikeredett ez a nyár. Elôször az erdélyi
Alsórákosra kísérte a zuglói diákok egy csoportját, majd pedig
Soltvadkerten, a VIP-táborban
24 órázott. Ez azonban cseppet
sem látszott rajta, mint mesélte,
mindig is örömmel töltötte a
szabadidejét a diákok között.

H. Czékmány Ilona festômûvész
kiállítása lesz a Stefánia Galériában
szeptember 7.-tôl 15.-ig,
amely hétfô kivételével
naponta 12-tôl 18 óráig
tekinthetô meg.
Cím: Budapest, 1143. Stefánia út 34.
Érdeklôdni lehet
a 273-4100-ás telefonon.

