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Jegyzőkönyv 

 

az Apáczai Csere János gimnázium szeptember 1-án tartott alakuló értekezletéről. Jelen voltak a 

testület tagjai. 

Igazgató üdvözli a kartársakat és megnyitja az értekezletet. A jegyzőkönyv vezetésére Kerényi 

Károlyné kartársat kéri fel. Az értekezlettel azért késtünk meg, mert testületünk még nem volt teljes, 

az osztályok száma is bizonytalan volt, ezért tantágyfelosztással és órarendi kérdésekkel nem tudtunk 

volna foglalkozni. A tanév megnyitásának előkészítésére vonatkozó intézkedéseket azért megtette, a 

feladatokat a kartársakkal megbeszélte és el is végezték. Ez a javítóvizsgákra, pótbeiratásokra, év-

megnyitó ünnepélyre vonatkozik és még egyéb szükséges intézkedésekre. 

Igazgató mindenek előtt az új kartársakat üdvözli: Hajósy Ferencet, Gonda Lászlót és 

Majtényi Jánost. Kívánja, hogy érezzék jól magukat körünkben és a szocialista ifjúság nevelése terén 

végezzenek hasznos és eredményes munkát. Megemlékezik a szünidő folyamán elhelyezett 

kartársakról is: Farkas István, Hámori Anikó, Ságh Károlyné és Csömöri István kartársakról. Itt vég-

zett odaadó és lelkes munkájukért jegyzőkönyvben mond nekik köszönetet és kíván új munkahe-

lyükön sok sikert. A nyári szünidő nagy változást hozott iskolánk életében. A VM rendelete 

értelmében a Trefort utcai épületet át kellett adnunk az egyetemnek. Igazgató mindent megtett, hogy 

ez az iskola számára káros intézkedés ne történjék meg, de hiába. Így a csomagolás, költözködés, 

itteni elhelyezkedés mindnyájunk szünidejét megzavarta és még most is akadályozza a munka meg-

indulását. Köszöni a kartársak odaadó és fáradságos munkáját ezzel kapcsolatban. Ennek köszönhető, 

hogy aránylag nagyobb kár nélkül és gyorsan elvégeztük ezt a hatalmas munkát. – Sok nehézséggel 

kell majd megküzdenünk, különösen a term. tud. szakos kartársak, az új épület távolról sem 

rendelkezik a korszerű tanítás szükséges felszereléseivel, de bízik benne, hogy legyőzik a nehézsé-

geket. – Új helyzetet teremt iskolánkban, hogy leányosztályokat is kaptunk. Ez is átmenetileg 

nehézségeket fog okozni, de feltétlenül meg kell teremtenünk az öntudatos vasfegyelmet és akkor a 

fiúk és lányok együttléte egészséges versenyt és a színvonal emelkedését fogja eredményezni. 

Igazgató reméli, hogy a megzavart nyári vakáció ellenére is kipihenten, ideológiai és szakkép-

zettségben gazdagodva kezdik meg a kartársak az új tanévet. Voltak, akik tanfolyamon vettek részt 

(Korenchy, Becsy) Makay kartárs a KE.-ben dolgozott tankönyvrevízión, a többiek pedig egyénileg 

képezték magukat, ill. dolgoztak a nekik megfelelő tárgykörben. Kapott tájékoztatások alapján 

megállapítja, hogy a kartársak szocialista nevelőkhöz illően használták fel a nyári szabadságot. 

A tanulók nyári korrepetálását kissé elhanyagoltuk – ez elsősorban ig. saját hibájának tudja 

be. (mat-ból Messik, latinból Kerényiné korrepetált júliusban), de elhanyagoltuk kissé a tanulókkal 

és szülőkkel való közvetlen kapcsolatot, a DISZ irányítását is. Ennek oka egyrészt a hurcolkodással 

járó munka volt, másrészt tanulóink majdnem mind dolgoztak a nyáron. Tanulóink egy csoportja 

mezőgazdasági munkán volt Farkas kartárs vezetésével, akinek áldozatos munkáját ezúton is megkö-

szöni, egy csoport Dunapentelén dolgozott kiváló teljesítménnyel, különben üzemekben és vállala-

toknál dolgoztak. 

Igazgató közli, hogy eddig 248 tanuló iratkozott be, ezek közül 67 munkás, és 14 paraszt-

származású. 



Ezután ismerteti a tantárgyfelosztást. Ez sajnos még nem végleges, még 2 tanár (orosz és 

vegytan) hiányzik. 

Igazgató 2 fontos rendeletet ismertetett egyrészt a felügyelet, másrészt a munkatervek 

tárgyban. Felhívja a kartársakat, hogy tanulmányozzák át a Közokt. Közlönyt. 

Ig. ismerteti a Rendtartástól eltérő intézkedéseket az igazgató, osztályvezetők és nevelők 

kötelességeiről, majd megállapítja munkatervünket szeptember 30-ig. 

Fölhívja a kartársak figyelmét a múlt évről maradt hiányosságok pótlására, ennek határidejét szept. 

10-ben állapítja meg. 

Minthogy az iskolaépületet még csak most festik és takarítják, a tanulókat 2-3 napig kirándulni 

viszik. Hétfőn reggel meghallgatjuk rádión Darvas miniszter beszédét, azután megnézzük az Ötéves 

Terv kiállítást, az osztályvezetők kísérik a tanulókat. Remélhetőleg szerdán már taníthatunk. Ezután 

igazgató megbeszéli a testülettel, hogy a tavaly jól bevált fegyelmi szigorításokat idén is alkalmazzuk, 

a karszalagos rendőrök is beváltak. Az osztályfők első nap jelöljék ki a tanulópárokat, a DISZ is 

kezdje meg működését. Gonda kartársat felkéri a dekorációk gondozására. 

Testnevelési órák előreláthatólag nehézségeket fognak okozni. Amennyiben a Trefort-utcai 

tornatermet fogjuk használni, a testnevelési órákat első, vagy utolsó órákra kell beosztani. Ig. Hajósi 

kartársat kéri fel az órarend elkészítésére. 

A tanulók tankönyvellátását Lessik Béla kartárs vállalja. Igazgató közli, hogy az iskola 

államtól segélyezett tanulószobát kap. Kéri az osztályfőket, tegyenek javaslatot a tanulószobát 

illetőleg. Ezután ismerteti az osztályfői füzetben felveendő adatokat. 

Végül igazgató megbeszéli a testület tagjaival a szakmai továbbképzés problémáit A testület 

minden tagja részt vesz a kétéves továbbképzés munkaközösségeiben. 

Más tárgy nem lévén, az igazgató az értekezletet berekeszti. 

 

 

Éber Imre     Dr Kerényi Károlyné  

igazgató     jegyzőkönyv-vezető 


